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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 21 februari 2017 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden bij Sport BSO De Thuisclub. 
Dit incidenteel onderzoek is uitgevoerd omdat er door de houder een uitbreiding van 40 naar 50 
kindplaatsen is aangevraagd. 

  
Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn en die voor 
uitbreiding van het aantal kindplaatsen getoetst kunnen worden, beoordeeld. 
  

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over het kindercentrum 
Buitenschoolse opvang Sport BSO De Thuisclub is onderdeel van de organisatie 
MeesterZaunbrecher B.V.  
Er is een registratie voor 40 kindplaatsen. De opvang vindt plaats in de bestuurskamer van de 

voetbalvereniging in Bennekom, gevestigd op het sportpark 'De Eikelhof'. 
De Sport BSO heeft buiten de beschikking over een ruime buitenruimte, de sportvelden van het 
sportpark. 
De buitenschoolse opvang is geopend van maandag tot en met vrijdag. 

  
Inspectiegeschiedenis 
In de afgelopen jaren zijn er geen overtredingen geconstateerd. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Het betreft hier een onderzoek voor uitbreiding van 40 naar 50 kindplaatsen. Tijdens het 
onderzoek is gebleken dat er op dit moment onvoldoende ruimte is om uit te breiden naar 50 
kindplaatsen. Meer hierover kunt u lezen in het kopje 'binnenruimte', horende bij accommodatie en 
inrichting. 
  

Procedure rapport. 
In de hoor en wederhoorprocedure is de toelichting bij de voorwaarde Accommodatie en inrichting, 
onderdeel binnenruimte, door de toezichthouder in overleg met de houder aangepast op 22 maart 
2017.   

  
Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de er onvoldoende binnenruimte is voor de uitbreiding. De 
toezichthouder zal daarom de gemeente adviseren het aantal kindplaatsen op BSO De Thuisclub 
niet uit te breiden van 40 naar 50 kindplaatsen. Er is een mogelijk alternatief voor een uitbreiding 
naar 45 kindplaatsen. 
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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) af te wijzen. 
De wijziging door de houder is aangevraagd voor 10 kindplaatsen  
De wijziging van de gegevens in LRKP uitbreiding met kind plaatsen is niet passend.  

 
De aanvraag voor wijziging gegevens, uitbreiding aantal kindplaatsen kan wel met vijf 
kindplaatsen. 
In het verleden is de bestuurskamer die als basisgroepsruimte wordt gebruikt niet goed berekend. 
Daarom is de huidige opvangcapaciteit van de accommodatie geen 40 maar 35 kinderen. 
 
Met de nieuwe basisgroepsruimte voor 10 kinderen komt het totaal op te vangen kinderen in deze 

locatie op 45 kinderen. 
De toezichthouder adviseert het college om de wijziging van 5 kindplaatsen in het LRKP uit te 

voeren.  
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens het onderzoek voor uitbreiding heeft de toezichthouder gesproken met de locatiemanager 
van de sport BSO. 
  
 

Pedagogisch beleid 

 
Het pedagogisch beleidsplan is na het inspectiebezoek aangepast aan het aantal kinderen na 
uitbreiding. 
  
Hierin is een beschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de 
basisgroepen in de buitenschoolse opvang beschreven. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie februari 2017) 
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Personeel en groepen 

 
 

Binnen dit domein wordt beschreven of de pedagogisch medewerkers een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag hebben. Omdat er op het 
moment van het inspectiebezoek geen extra personeelsleden bekend waren, die 
aangenomen zijn voor de uitbreiding, zijn deze voorwaarden verder niet van toepassing in dit 
rapport.  
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de documenten over de veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud. 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van de ruimtes betreffende de 
uitbreiding toegestuurd na het inspectiebezoek van de toezichthouder. 

Op het moment van het inspectiebezoek was deze nog niet gemaakt. 
  
Zowel de nieuwe ruimte, als de ruimte waar doorheen gelopen moet worden om de nieuwe ruimte 

te bereiken, zijn meegenomen in de inventarisatie. 
  
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie veiligheid (alleen de nieuwe ruimten versie februari 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (alleen de nieuwe ruimten versie februari 2017) 
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Accommodatie en inrichting 

 
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. 
  
 
Binnenruimte 
 
Beschikbare oppervlakte voor kinderen in de basisgroepen in de accommodatie.  

  
Inspectiegeschiedenis  
In het onderzoek voor registratie van augustus 2013 staat dat de bruto oppervlakte van de 

bestuurskamer 107 m2 is en daarmee voldoende groot voor de opvang van 30 kinderen. 
Bij het incidentele onderzoek van 25 november 2013 voor de uitbreiding van 30 naar 40 
kindplaatsen zijn de meters en de berekening opgenomen in het rapport. 
  

Citaat uit dit rapport: 
“De bestuurskamer waarin de BSO is gehuisveste bevat 127 m2. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 
van de hal waar een speelhoek is ingericht. Daarmee wordt voldaan aan een oppervlakte van 3.5 
m2 per kind. “ 
  
Uitgaande van 127m2 van de bestuurskamer + het aantal vierkante meters van de hal , klopt de 
uitkomst dat er ruimte zou zijn voor 40 kindplaatsen. 

  
Bovenstaande informatie zorgde voor verwarring bij de toezichthouder tijdens het voorbereiden en 
uitvoeren van dit onderzoek aanvraag uitbreiding aantal kindplaatsen: hoe groot is nu de 

bestuurskamer en hoe groot is de hal? 
  
Om deze nieuw aangevraagde uitbreiding goed te kunnen beoordelen is er daarom voor gekozen 

alle ruimtes opnieuw op te meten. Hierdoor is duidelijk waarover de uitbreiding van het aantal 
kindplaatsen gaat. 
  
Echter, na opnieuw meten blijkt dat de bestuurskamer geen 127 m2, maar 107m2. Er is op dit 
moment voldoende ruimte voor 35 kindplaatsen. Er is echter destijds een advies voor 40 
kindplaatsen afgegeven. 
  

Verder constateert de toezichthouder dat de hal momenteel niet meer is ingericht is als 
groepsruimte. Er is geen speelhoek gezien. De ruimte wordt gebruikt voor de opslag van de tassen 
van de kinderen en als garderobe. De ruimte is de doorgangsruimte van buiten naar de 

groepsruimte toe en geeft toegang tot de jongens- en de meisjes wc. Het heeft op het moment van 
het inspectieonderzoek de functie van een zogeheten verkeersruimte. 
De houder geeft in het interview met de toezichthouder aan dat de hal ingericht en gebruikt wordt 
als basisgroepsruimte op de dagen dat er meer dan 30 kinderen aanwezig zijn. 

  
Huidige aanvraag uitbreiding kindplaatsen 
Er is uitbreiding aangevraagd voor 10 kindplaatsen. De ruimte die tot de beschikking komt, is de 
instructieruimte. Deze bevindt zich aan de andere kant van de voetbalkantine, die verder niet in 
gebruik is door de BSO. De bestuurskamer grenst ook aan deze kantine. 
De instructieruimte als basisgroepsruimte is 35 m 2 en daarmee voldoende groot voor 10 kinderen 

uitgaande van 3,5 meter per kind. 
  
Inrichting instructieruimte 
De nieuwe binnenruimte is nog niet passend ingericht. De houder wilde hiermee wachten tot de 

aanvraag was goedgekeurd. De aanwezige beroepskracht kon de toezichthouder goed vertellen 
welke aanpassingen ze willen gaan verrichten. Indien deze aanpassingen worden aangebracht zal 
de ruimte naar verwachting passend ingericht kunnen zijn. Bij een volgend onderzoek zal de 

passende inrichting opnieuw beoordeeld worden. 
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Mogelijk alternatief 
Op het moment dat de hal daadwerkelijk ingericht en gebruikt wordt als basisgroepsruimte op 
dagen dat er meer dan 30 kinderen zijn en dat de nieuwe instructieruimte passend ingericht is, 
behoort een uitbreiding naar in totaal 45 kindplaatsen tot de mogelijkheden: 
1. bestuurskamer 107 m2 

2. instructieruimte 35 m2 
3. hal 15 m2 
Totaal 157 m2.   Voor ( 44.8) 45 kinderen is per aanwezig kind in het kindercentrum dan ten 
minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar. 
Dit alternatief is besproken met de houder in de hoor en wederhoor procedure op 20 maart 2017. 
  
Conclusie 

De bestaande basisgroepsruimten met de nieuwe basisgroepsruimte is onvoldoende ruim voor een 
uitbreiding van 10 kindplaatsen naar 50 kindplaatsen. 

  
De conclusie is zoals beschreven in mogelijk alternatief is dat de basisgroepsruimten met de 
nieuwe basisgroepsruimte voldoende is voor 45 kinderen. 
Inrichting van de basisgroepsruimten wordt beoordeeld bij volgend onderzoek. 

  
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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 
 
De buitenruimte bestaat uit een terras met tafels en stoelen, en direct aangrenzend een speeltuin 

met diverse speeltoestellen. 

Daarnaast is veld 2 altijd beschikbaar voor deze BSO. 
Er is ruim voldoende buitenspeelruimte beschikbaar voor de aanvraag van 50 kindplaatsen. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Observaties 
 Plattegrond 
 plattegrond groepsruimte en ome Henk lounge 
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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 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid 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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

 

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 : Sport BSO De Thuisclub 

Website : http://www.sportbsodethuisclub.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
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 :  Esther Lammers 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 21-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 17-03-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 28-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-03-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 04-04-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


