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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Naar aanleiding van de melding voor wijziging in het Landelijk Register Kinderopvang is een 
onderzoek uitgevoerd bij Sport BSO De Thuisclub. 
  

Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn op de 
betreffende wijziging beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Sport BSO De Thuisclub, onderdeel van MeesterZaunbrecher B.V. heeft een verzoek tot uitbreiding 
van het aantal kindplaatsen aangevraagd. De BSO is gevestigd op sportpark 'De Eikelhof' in de 
voetbalvereniging Bennekom. De opvang vindt onder andere plaats in de bestuurskamer en 'Ome 
Henk Lounge' van de voetbalvereniging. In het landelijk Register Kinderopvang (LRK) is de locatie 

geregistreerd voor de opvang van maximaal 50 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de leeftijd 

waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. De houder wil het aantal kindplaatsen 
uitbreiden naar 100. De BSO is geopend van maandag tot en met vrijdag. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De locatie is op 10-12-2018 bezocht. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de 

locatieverantwoordelijke en de ruimtes zijn bekeken. De intentie is om met ingang van 01-01-2019 
de uitbreiding door te voeren. Aanleiding voor de uitbreiding is een wachtlijst. Tijdens het 
inspectieproces is de houder er op geattendeerd de uitbreiding te melden bij de omgevingsdienst 
De Vallei in verband met aanvullende (gebruiks)vergunningen. 
  
Conclusie 
Uit het onderzoek is gebleken dat er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden. 

 
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. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
 
Wijzigingen 

 
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 
50 naar 100. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (en de vestigingsmanager en pedagogisch 

beleidsmedewerker) 

 Landelijk Register Kinderopvang (wijzigingsformulier) 
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Pedagogisch klimaat 
 
Wanneer de houder het aantal kindplaatsen wil uitbreiden, moet het pedagogisch beleid worden 
aangepast, in dit geval de groepsgrootte en de leeftijdsopbouw. 
 
 
Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast aan de nieuwe situatie. Hierin staat onder 
andere de werkwijze en maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de groepen in beschreven. 
  
 Bestuurskamer: vier basisgroepen van elk maximaal 10 kinderen in de leeftijd van vier tot 

zeven jaar; 

 Kantine: overige basisgroepen van elk maximaal 10 kinderen in de leeftijd vanaf zeven jaar tot 
de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 

  
De sportactiviteiten vinden buiten plaats op het naastgelegen sportveld. In het gesprek komt naar 

voren dat bij slecht weer er gebruik gemaakt wordt van de sporthal van de naastgelegen 
korfbalvereniging. De houder heeft hierop het pedagogisch beleidsplan aangepast.  
  

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (en de vestigingsmanager en pedagogisch 
beleidsmedewerker) 

 Pedagogisch beleidsplan (Sport BSO De Thuisclub 2018-2019) 
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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 en personenregister kinderopvang 

 
Er wordt op dit moment nog geen nieuw personeel geworven. Derhalve is deze voorwaarde niet 
beoordeeld. Inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang van het huidige 
personeel is reeds beoordeeld tijdens het jaarlijks onderzoek en in orde bevonden. 
  
De houder heeft aangegeven dat er tijdens de openingstijden van de BSO geen andere 

volwassenen structureel aanwezig zijn.  
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
Er wordt op dit moment nog geen nieuw personeel geworven. De diploma's van de huidige 
medewerkers zijn reeds tijdens het jaarlijks onderzoek beoordeeld en in orde bevonden. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (en de vestigingsmanager en pedagogisch 

beleidsmedewerker) 
 inspectierapport jaarlijks onderzoek 2018 
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Veiligheid en gezondheid 
 
In verband met de uitbreiding is ook het beleid Veiligheid en gezondheid beoordeeld. 
 
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

De houder heeft een beleidsplan veiligheid en gezondheid opgesteld voor deze locatie. Hierin staan 
de voornaamste risico's beschreven. Omdat er in het plan van aanpak een aantal actiepunten staan 
waarbij niet duidelijk is of, door wie en wanneer deze worden uitgevoerd, is de houder in de 
gelegenheid gesteld dit aan te passen. De houder heeft huisregels voor de beroepskrachten en 
kinderen/ouders aangepast aan de nieuwe situatie.  
  

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (en de vestigingsmanager en pedagogisch 
beleidsmedewerker) 

 Observaties 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (beleidsplan veiligheid en gezondheid versie december 2018) 
 Huisregels/groepsregels 
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Accommodatie 
 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
 
 
Eisen aan ruimtes 

 
Binnenruimte 
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind en dient passend ingericht te zijn. De houder wil op deze locatie uitbreiden naar 100 
kindplaatsen. Hiervoor is minimaal 350 m² voor nodig. 
  

Sport BSO De Thuisclub heeft de beschikking over de volgende binnenruimtes: 
 Een bestuurskamer met een oppervlakte van 107 m²; 
 De Ome Henk lounge/instructieruimte met een oppervlakte van 35 m². Deze ruimte wordt 

voornamelijk gebruikt voor opslag van tassen en materialen; 

 Een hal van 15 m²; 
  
Alhoewel de BSO reeds de beschikking had over het gebruik van de kantine, is de houder 

voornemens deze structureel te gebruiken voor de BSO. De ruimte van de kantine bedraagt +/- 
280 m². 
  
Hiermee is er in totaal voldoende aantal vierkante meters beschikbaar voor de opvang van 
maximaal 100 kinderen.  
  
Inrichting 

De ruimtes worden dagelijks door de beroepskrachten ingericht met divers spelmateriaal. 
Daarnaast gaan de kinderen dagelijks structureel naar het sportveld of de sporthal voor 
sportactiviteiten.  
  
Buitenspeelruimte 
De BSO maakt gebruik van een van de omliggende sportvelden. Daarnaast is er vlakbij de 

binnenruimte (bij de ingang) nog een speelruimte met speeltoestellen. Op de grond ligt zand. 

  
Alhoewel exacte afmetingen niet bekend zijn, kan op basis van observatie geconcludeerd worden 
dit afdoende is. 
  
Conclusie 
Zowel de binnen- als buitenruimte voldoen op dit moment aan de gestelde voorwaarden.  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 
kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 

bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 

houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sport BSO De Thuisclub 

Website : http://www.sportbsodethuisclub.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000024974676 
Aantal kindplaatsen : 50 
 
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 : 10-12-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 17-12-2018 
Zienswijze houder : 17-12-2018 
Vaststelling inspectierapport : 19-12-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 26-12-2018 
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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 als houder dat wij het conceptrapport ontvangen en gelezen hebben. 
De Thuisclub kan zich vinden in de inhoud van het inspectierapport.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


