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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Op  heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden in verband met de uitbreiding aantal 
kindplaatsen bij buitenschoolse opvang (BSO) De Thuisclub ESV in Ede. De locatie wil uitbreiden 
van 60 naar 70 kindplaatsen. 

 
Gelijktijdig met dit onderzoek voor uitbreiding, is het jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is 
een apart rapport opgesteld. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (BSO) De Thuisclub ESV, onderdeel van kinderopvangorganisatie Meester 
Zaunbrecher B.V., is gevestigd in basisschool de Edense Schoolvereniging (ESV). Momenteel heeft 
de locatie 60 kindplaatsen, verdeeld over zes basisgroepen. Er wordt onderscheidt gemaakt in 

onder- en bovenbouw: In de onderbouw worden kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar 
opgevangen, in de bovenbouw kinderen in de leeftijd van zeven tot de leeftijd waarop de 
basisschool voor die kinderen eindigt. 
  
De houder heeft een aanvraag ingediend met verzoek tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen 
van 60 naar 70.  

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op 29-08-2017 is de locatie bezocht en heeft er een gesprek plaatsgevonden met de 
locatieverantwoordelijke. Voorafgaand aan het inspectiebezoek heeft de houder documenten 

toegezonden aan de toezichthouder. Zowel uit het gesprek als de documenten blijkt dat er ten 
behoeve van de uitbreiding geen gebruik gemaakt zal worden van andere ruimten dan de reeds in 
gebruik zijnde ruimten. 

  
Conclusie 
Op basis van het aantal beschikbare vierkante meters blijkt dat dit niet toereikend is voor de 
uitbreiding naar 70 kindplaatsen. Buitenschoolse opvang De Thuisclub ESV kan uitbreiden naar 
maximaal 68 kindplaatsen. 
  
Meer informatie vindt u bij de toelichtingen in het rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
 
De toezichthouder adviseert om de locatie voor maximaal 68 kindplaatsen te registeren. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Wanneer de houder het aantal kindplaatsen wil uitbreiden, moet het pedagogisch beleid worden 
aangepast, in dit geval de groepsgrootte en leeftijdsopbouw. 
  
 

Pedagogisch beleid 

 
In het pedagogisch beleid van BSO De Thuisclub ESV is het aantal kindplaatsen (maximaal 68) en 
de leeftijdsbouw aangepast aan de nieuwe situatie.  
 
Er zullen geen nieuwe ruimten in gebruik genomen worden na de uitbreiding. 
  

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (BSO ESV De Thuisclub ESV) 
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Personeel en groepen 

 
Als er nieuw personeel wordt aangenomen in verband met de uitbreiding, worden de verklaringen 

omtrent het gedrag en de diploma's beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Er wordt geen nieuw personeel aangenomen. De reeds voor de locatie werkzame beroepskrachten 

zullen worden ingezet. Derhalve zijn deze voorwaarden nu niet van toepassing.  
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
Aangezien er geen nieuw personeel wordt aangenomen, hoeven de diploma's niet beoordeeld te 
worden. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens het inspectiebezoek met de 

vestigingsmanager) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Als in verband met een uitbreiding een nieuwe ruimte in gebruik wordt genomen, zullen de risico's 

hiervan geïnventariseerd moeten worden. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Bij BSO De Thuisclub ESV worden geen nieuwe ruimten in gebruik genomen. De risico-

inventarisatie veiligheid en gezondheid die in augustus 2017 is uitgevoerd, is daarom nog actueel. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Risico-inventarisatie veiligheid (augustus 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (idem) 
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Accommodatie en inrichting 

 
De binnen- en buitenruimten zijn beoordeeld op het aantal vierkante meters. 

  
 
Binnenruimte 
 
Per aanwezig kind in het kindercentrum dient ten minste 3,5 m2 passend ingerichte 
binnenspeelruimte beschikbaar te zijn. De houder wil uitbreiden naar 70 kindplaatsen. Hiervoor 

dient 245 m2 binnenruimte beschikbaar te zijn. Deze (reeds in gebruik) ruimten zijn: 
  
 BSO-lokaal: 64.8 m2 

 Hal: 85.3 m2 
 Gymlokaal: 87.7 m2 
  
Totaal beschikbaar: 237.8 m2. Dit betekent dat er maximaal 68 kinderen op deze locatie kunnen 

worden opgevangen. In overeenstemming met de houder zullen er maximaal 68 per dag worden 
opgevangen. 
  
De binnenruimten zijn reeds passend ingericht. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
De BSO maakt gebruik van de aangrenzende buitenruimte van basisschool ESV. Dit is een bosrijke 
ruimte ingericht met onder andere (natuurlijke) speeltoestellen en een verhard deel voor sport- en 

spelactiviteiten. Alhoewel de exacte afmetingen van de buitenruimte niet bekend is, kan op basis 
van observatie geconcludeerd worden dat deze over voldoende vierkante meters beschikt voor het 
aantal op te vangen kinderen (68). 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Thuisclub ESV 

Website : http://www.dethuisclub.nl 
Aantal kindplaatsen : 60 
 
Gegevens houder 
Naam houder : MeesterZaunbrecher B.V. 
Adres houder : Straatweg 19 a 

Postcode en plaats : 3603CV Maarssen 

Website : www.sportbsodethuisclub.nl 
KvK nummer : 55309747 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Nancy Bakkeren 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 

 
Planning 
Datum inspectie : 28-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 31-08-2017 
Zienswijze houder : 07-09-2017 
Vaststelling inspectierapport : 08-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-09-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 15-09-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Met dit schrijven bevestig ik dat wij het concept rapport ontvangen en gelezen hebben. De 
Thuisclub kan zich vinden in de inhoud van het rapport. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


