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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
De gemeente Ede heeft dit onderzoek aangevraagd naar aanleiding van het het jaarlijkse 
onderzoek van 21 februari 2017. Op 9 mei 2017 heeft de toezichthouder de locatie bezocht en 
heeft zij de voorwaarden waaraan tijdens het jaarlijks onderzoek niet werd voldaan, opnieuw 

beoordeeld. 
  
Het gaat om de volgende voorwaarden: 
  

 De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
 De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
 De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling 

van persoonlijke competentie te komen. 
 De opvang vindt plaats in basisgroepen.  
 De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd 

waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 

 

 
Beschouwing 
  
Feiten over Sport BSO De Thuisclub  

Sport BSO 'De Thuisclub' in Bennekom is de eerste locatie die beide houders, Bas Zaunbrecher en 
Jan Meester, onder de naam 'MeesterZaunbrecher BV', hebben geopend. Op 20 augustus 2012 is 

de locatie opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De 
opvang van maximaal 45 kinderen in de basisschoolleeftijd vindt plaats in de bestuurskamer en 
'Ome Henk Lounge' van voetbalvereniging Bennekom. Deze vereniging is gehuisvest op sportpark 
'De Eikelhof' aan de rand van Bennekom. Intussen hebben de houders nog 3 andere locaties 

geopend: Twee in Ede en nog één in Bennekom. De BSO-groepen van deze locaties zijn in 
basisscholen gehuisvest. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 Tijdens de onderzoeken van 25 september 2015 en 24 augustus 2016 voldeed de houder aan 

alle gestelde eisen. 
 Tijdens het onderzoek van 21 februari 2017 voldeed de houder niet aan alle voorwaarden 

binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat' en 'Personeel en groepen'. 
  

Belangrijke bevindingen 
De zes kinderen die eerder uit school waren dan de andere kinderen, speelden in de groepsruimte. 
Ze maakten schatkaarten, lazen stripboeken, speelden met Knex en deden spelletjes. Toen 
iedereen uit school was gekomen, zaten de kinderen met de groepsgenootjes uit hun eigen 
basisgroep aan tafel om wat te drinken en te eten. De basisgroepen waren op leeftijd ingedeeld en 

bestonden uit maximaal 10 kinderen. Kinderen eten niet meer in 7 plus- en 7 min-groepen in de 
kleedkamers. Meer informatie is te vinden binnen de domeinen 'Personeel en groepen' en 
'Pedagogisch klimaat'. 
  
Op de middag van het onderzoek mochten de kinderen vrij spelen op een door de beroepskracht 
gekozen sportveld of meedoen met dansen vlak naast het betreffende sportveld. Vrij spelen 

betekende op deze middag dat de kinderen het volgende konden doen: dansen, rennen, 
voetballen, op het gras liggen, vrij met de bal spelen of hockeyen. Alle kinderen hadden zin om 
mee naar buiten te gaan. Er waren voldoende beroepskrachten aanwezig om de aandacht te 

verdelen over de verschillende kinderen. De beroepskrachten droegen zorg voor het waarborgen 
van emotionele veiligheid en de kinderen kregen de mogelijkheid om tot ontwikkeling 
van persoonlijke competentie te komen. Meer informatie is te vinden binnen het domein 
'Pedagogisch klimaat'. 

  
Conclusie 
De houder voldoet aan de voorwaarden die in het kader van dit nader onderzoek getoetst zijn. 
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Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein is gekeken naar: 
 De manier waarop de houder zorgdraagt voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
 Het waarborgen van emotionele veiligheid. 
 De mogelijkheid die kinderen krijgen om tot ontwikkeling van de persoonlijke competentie te 

komen. 

  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum (versie januari 2015). De cursief gedrukte tekst onder het kopje 'Uit het 
pedagogisch veldinstrument' is afkomstig uit dit document. 
  
De zes kinderen die eerder uit school waren dan de andere kinderen, speelden in de groepsruimte. 

Ze maakten schatkaarten, lazen stripboeken, speelden met Knex en deden spelletjes. Toen alle 
kinderen (34) uit school waren gekomen, zaten ze met de groepsgenootjes uit hun eigen 
basisgroep aan tafel om wat te drinken en te eten. De basisgroepen bestaan uit maximaal 10 
kinderen en zijn op leeftijd ingedeeld. Op de middag van het onderzoek mochten de kinderen vrij 
spelen op een door de beroepskracht gekozen sportveld of meedoen met dansen vlak naast het 
betreffende sportveld. Vrij spelen betekende op deze middag dat de kinderen het volgende konden 
doen: dansen, rennen, voetballen, vrij met de bal spelen of hockeyen. Iedereen had zin om mee 

naar buiten te gaan. Er waren voldoende beroepskrachten (5) aanwezig om de aandacht te 
verdelen over de verschillende kinderen. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 
  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en 
werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan [...]'. 
  
In het beleidsplan van 'De Thuisclub' staat bijvoorbeeld: 
 'Bij ons bestaat een basisgroep uit maximaal 10 kinderen die ingedeeld zijn op leeftijd. Na 

binnenkomst in de binnenruimte, eten de kinderen fruit in hun eigen basisgroep. Daarna 

hebben de kinderen tot de start van een activiteit, ook de mogelijkheid om met kinderen uit 
een andere basisgroep te spelen'. 

 'De Sport BSO streeft ernaar aandacht te geven aan positief gedrag in plaats van aan negatief 
gedrag. Daarnaast vinden wij het belangrijk de kinderen altijd een uitleg te geven wanneer er 
iets van hen wordt gevraagd'. 

  

In de praktijk: 
 De kinderen zitten direct na schooltijd met de groepsgenootjes uit hun eigen basisgroep aan 

tafel. Ze zitten in groepjes van 10. In het pedagogisch beleidsplan heeft de houder deze 
werkwijze beschreven onder het kopje 'Groepsgrootte en maximale opvang'. Op korte 
opvangdagen is de werkwijze nu hetzelfde als op de lange opvangdagen (zie ook binnen het 
domein: 'Personeel en groepen').   

 Als een kind met zijn voeten op de bank gaat zitten, benadert de beroepskracht het positief: 
'Als je met de voeten op de bank wil, moet je de schoenen op de mat (bij de ingang) zetten'. 

 Als een kind een wapen van Knex heeft gemaakt, zegt de beroepskracht: 'Wat zouden we niet 
meer maken met Knex?' Het kind: 'Wapens'. De beroepskracht legt uit waarom hij er niet van 
houdt dat kinderen wapens maken en stelt voor om iets anders te maken. Als het kind later 
dynamiet (van Knex) op de bank gooit, reageert de beroepskracht als volgt: 'Nu kunnen we er 
niet meer op zitten'.  
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Emotionele veiligheid 
  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief 
naar de kinderen. Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op'.  
  

In de praktijk: 
Voorbeelden waaruit bovenstaande blijkt: 
 Een kind is klaar met zijn schatkaart. De beroepskracht ziet dat hij ermee rondloopt en vraagt 

of hij een elastiekje om de schatkaart wil. Dat wil de jongen wel. Een ander kind heeft een 
schatkaart die uit 2 velletjes bestaat. De beroepskracht: 'Zal ik ze zo aan elkaar nieten? Vertel, 
hoe moeten ze aan elkaar?'. 

 Een kind vraagt aan de beroepskracht of hij mee wil doen met een spelletje. Dat wil hij wel. Hij 

speelt het spel en ziet dat de kinderen het ook wel met z'n drieën kunnen. Hij vraagt aan een 
kind dat staat te kijken: 'Wil ... (naam kind) ook gezellig meespelen?'. De jongen wil liever een 

ander spel doen. Hij pakt het spel en vraagt of hij het mag doen. De beroepskracht: 'Ik wil het 
zo wel met jou spelen. Zet je het vast klaar?'. 

  
Persoonlijke competentie 

  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 
 'Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De 

activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. Kinderen 
hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer- en ervaringskansen naar eigen wens en 
behoefte'.  

 'De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 

interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien 
en begrepen'. 

  

In de praktijk: 
De beroepskrachten bieden in de 1e week na een vakantie altijd 'vrij spelen op het sportveld' aan. 
De kinderen spelen met een bal, hockeystick of zonder bal en rusten uit wanneer zij zin hebben. 
Een ander groepje kinderen danst op muziek met één van de beroepskrachten. De beroepskracht 

doet de dansbewegingen voor. De kinderen mogen kiezen wat ze doen en hebben zichtbaar 
plezier: ze lachen, doen fanatiek mee of liggen op het gras. 
  
Na gestructureerde sportactiviteiten mogen de kinderen ook altijd nog even vrij spelen totdat de 
ouders komen om hen op te halen. Als een kind niet lekker is, blijft één van de beroepskrachten 
binnen met het betreffende kind of betrekt de beroepskracht het kind bij de organisatie van de 

sportactiviteiten. Dat laatste heeft de voorkeur, omdat het kind dan betrokken blijft bij de groep. 
Onder het kopje 'Emotionele veiligheid' zijn voorbeelden te vinden van het feit dat beroepskrachten 
de signalen van individuele kinderen herkennen en hier goed op aansluiten. 

  
De kinderen die eerder uit school gekomen zijn, bepalen zelf wat zij gaan doen (vrij spel). Ze 
moeten wel bij elkaar in de groepsruimte of buiten blijven, omdat er maar één beroepskracht 
achterblijft op de locatie. De andere beroepskrachten halen op dat moment de andere kinderen op 

van school. Deze kinderen zijn afkomstig van veel verschillende scholen.  
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch gesproken met de houder) 

 Interview (gesproken met de locatiemanager) 
 Observaties (in de binnenruimte en op het sportveld) 
 Pedagogisch werkplan (Sport BSO De Thuisclub april 2017) 



 

7 van 9 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 09-05-2017 
Sport BSO De Thuisclub te Bennekom 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein is alleen gekeken naar de opvang in groepen en de manier waarop de houder 

deze opvang beschreven heeft in het pedagogisch plan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Er zijn maximaal 5 basisgroepen die uit maximaal 10 kinderen bestaan. De basisgroepen zijn op 

leeftijd ingedeeld. 
  
Onder het kopje 'Groepsgrootte en maximale opvang' van het pedagogisch beleidsplan staat het 

als volgt omschreven: 
  
 'Bij de Sport BSO wordt gewerkt in basisgroepen. Dit houdt in dat de kinderen tijdens de 

opvang verdeeld zijn in groepjes. Bij ons bestaat een basisgroep uit maximaal 10 kinderen die 

ingedeeld zijn op leeftijd. Na binnenkomst in de binnenruimte, eten de kinderen fruit in hun 
eigen basisgroep. Daarna hebben de kinderen tot de start van een activiteit, ook de 
mogelijkheid om met kinderen uit een andere basisgroep te spelen'. 

  
Tijdens het onderzoek van 21 februari 2017 (korte opvangdag) vond het eet- en drinkmoment 
plaats in de kleedkamers, omdat er anders te weinig tijd zou overblijven om te sporten. De 
beroepskrachten verdeelden de kinderen toen over 2 groepen: 7- en 7+. De houder heeft, naar 

aanleiding van dit onderzoek, besloten om altijd in de eigen basisgroepen te eten en te drinken en 
niet meer in de kleedkamers. 
  

Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch gesproken met de houder) 
 Interview (gesproken met de locatiemanager) 
 Observaties (in de binnenruimte en op het sportveld) 

 Pedagogisch plan 2016-2017 Sport BSO De Thuisclub van april 2017. 
 Indeling in basisgroepen op papier. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 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 : 45 
 
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 :  Miriam Rogmans 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 09-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 31-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 07-06-2017 
 
 
 

 
 
 
 

 


