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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 9 mei 2017 heeft de toezichthouder Sport BSO 'De Thuisclub' bezocht. Het onderzoek is 
uitgevoerd, omdat de houder het aantal kindplaatsen wil uitbreiden van 45 naar 50. Tijdens het 
onderzoek heeft de locatiemanager de toezichthouder te woord gestaan en rondgeleid. 

 

 
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. 
  
De houder wil het aantal kindplaatsen nu dus uitbreiden naar 50. Om over voldoende vierkante 
meters binnenruimte te beschikken, heeft de BSO ook nog de beschikking gekregen over de 

kantine van de voetbalclub. 
  

Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het incidenteel onderzoek van 21 februari 2017 bleek dat de houder voldoende vierkante 
over meters (3,5 m² per kind) beschikte om 45 kinderen binnen op te vangen. De houder wilde 
echter een registratie voor 50 kindplaatsen realiseren. Het was daarom nodig om nog een 

binnenruimte bij de opvang te betrekken. Tijdens het huidige onderzoek is bekeken of de nieuwe 
groepsruimte (de kantine) aan de gestelde eisen voldoet.  
  
Overleg en overreding 
Binnen het domein 'Veiligheid en gezondheid' is overleg en overreding toegepast bij het inspectie-
item 'Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid'. Bij het betreffende inspectie-item is meer 
informatie te vinden. 

  
Conclusie 

De houder voldoet, na overleg en overreding, aan de getoetste voorwaarden en heeft nu dus 
voldoende passend ingerichte binnenruimtes om 50 kinderen gelijktijdig op te vangen. 

 

 
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 de gemeente om het aantal kindplaatsen uit te breiden van 45 naar 
50.  
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein is bekeken of de houder in het pedagogisch beleidsplan heeft beschreven: 
 Wat de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep is. 
 Welke (spel)activiteiten kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
  

 

Pedagogisch beleid 
 
In het pedagogisch plan van 2016/2017 staat onder het kopje 'Groepsgrootte en maximale opvang' 
de volgende tekst: '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'. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
 

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

locatiemanager) 
 Pedagogisch beleidsplan (van april 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein is bekeken of de houder in het kader van de uitbreiding van het aantal 

kindplaatsen nieuwe beroepskrachten in dienst heeft genomen. Als dit het geval is, heeft de 
toezichthouder de verklaringen omtrent het gedrag en de diploma's van deze nieuwe krachten 
beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De houder heeft nog geen nieuwe beroepskracht aangesteld ten gevolge van de uitbreiding van het 
aantal kindplaatsen, maar zet beroepskrachten uit de invalpoule in als er meer dan 40 kinderen 

aanwezig zijn. De toezichthouder heeft daarom geen verklaringen omtrent het gedrag bekeken. Er 
loopt wel een sollicitatieprocedure voor een nieuwe, vaste beroepskracht. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De houder heeft geen nieuwe beroepskrachten aangesteld ten gevolge van de uitbreiding van het 
aantal kindplaatsen, maar zet beroepskrachten uit de invalpoule in als er meer dan 40 kinderen 
aanwezig zijn. De toezichthouder heeft daarom geen diploma's bekeken. Er loopt wel een 
sollicitatieprocedure voor een nieuwe, vaste beroepskracht. 
 

 
 
 

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

locatiemanager) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is alleen bekeken of de houder actuele risico-inventarisaties heeft opgesteld. 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft in februari 2017 risico's geïnventariseerd in de 'Ome Henk Lounge'. Dit is de 
ruimte die in verband met de uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 40 naar 50 bij de opvang 

betrokken zou worden. Later bleek dat de loungeruimte niet groot genoeg was om uit te kunnen 
breiden naar 50 kindplaatsen. De houder heeft toen toestemming van de bestuursleden van de 
voetbalclub gekregen, om ook de kantine te gebruiken voor de opvang. De risico's in de kantine 

waren echter nog niet allemaal in kaart gebracht, omdat de houder in eerste instantie dacht dat de 
kinderen alleen door de kantine heen zouden lopen op weg naar de 'Ome Henk Lounge'. 
  
In de 'Ome Henk Lounge' stonden tijdens het onderzoek nog een box en bestekbak en er lagen 

nog schilderijen en losse draden. 
  
Overleg en overreding 
De toezichthouder heeft overleg en overreding toegepast om de houder de gelegenheid te geven: 
 Alles op te ruimen in de 'Ome Henk Lounge'. 
 De risico-inventarisatie aan te vullen met de risico's die kinderen lopen als ze achter de bar in 

de kantine zouden komen.  

 
Binnen de afgesproken termijn heeft de houder foto's gestuurd waaruit blijkt dat de loungeruimte 
opgeruimd is en de snoeren weggewerkt zijn. De houder heeft ook een document gestuurd waaruit 

blijkt dat de risico-inventarisatie van de kantine is aangevuld met de risico's 'achter de bar'. 
Bijbehorende actiepunten zijn aan de inventarisatie toegevoegd. 
  

Conclusie 
De houder voldoet, na overleg en overreding, aan de getoetste voorwaarden binnen het domein 
'Veiligheid en gezondheid'. 
 
 
 
 

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

locatiemanager) 

 Observaties (in de binnen- en buitenruimte) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (mei 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (februari 2017) 
 Actieplan veiligheid (mei 2017) 

 Actieplan gezondheid (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 dat per kind beschikbaar is en om de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 
 
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. 

 Een hal van 15 m². 
 Een kantine (niet opgemeten, maar enorm groot). 
  
In het totaal is dit 157 m². Dat wil zeggen dat voor 45 kinderen tenminste 3,5 m² 

binnenspeelruimte beschikbaar is. Bij dit aantal vierkante meters is de oppervlakte van de kantine 
nog niet meegeteld. Met de oppervlakte van de kantine erbij, is er zeker voldoende ruimte voor 50 
kinderen. 
  
Inrichting 
De bestuurskamer richten de beroepskrachten op iedere opvangdag in met een bouwhoek, 
relaxhoek etc. De andere ruimtes worden niet echt ingericht voor de BSO. De kinderen kunnen 

er in ieder geval spelletjes doen, knutselen en lezen. In de kantine staat ook nog een voetbaltafel 
en tafeltennistafel. Er hangt ook een dartbord aan de wand. De kinderen mogen niet darten, ook 
niet onder begeleiding van een beroepskracht. In de hal ligt een verkeerskleed op de grond. Over 

het algemeen zullen de kinderen alleen tijdens de eet- en drinkmomenten gebruik maken van de 
kantine en 'Ome Henk lounge'. Als het weer te slecht is om buiten te spelen, zullen de 
beroepskrachten alle beschikbare ruimtes benutten. 

 
 
Buitenspeelruimte 
 
Er zijn voldoende sportvelden beschikbaar voor de BSO. Daarnaast is er vlakbij de binnenruimte 
(bij de ingang) nog een speelruimte met speeltoestellen. Op de grond ligt zand. 
 

 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Observaties (in de binnen- en buitenruimte) 
Rapport van incidenteel onderzoek d.d. 21/2'17 
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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 : 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 : 24-05-2017 
Zienswijze houder : 29-05-2017 
Vaststelling inspectierapport : 29-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 31-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 07-06-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

  
Zoals telefonisch besproken stuur ik u hierbij de zienswijze van De Thuisclub ten aanzien van de 
inspectie van 9 mei 2017 bij Sport BSO De Thuisclub: 

  
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.  
  
  

Wij zien het definitieve inspectierapport graag tegemoet. 
  

  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bas Zaunbrecher 
Directeur 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


