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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-
gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 

bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 
 

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.  
 
Met ingang van 1 januari 2019 zijn een aantal kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang gewijzigd op 
het gebied van de beroepskracht-kindratio, de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker 

en de meldcode kindermishandeling. Afhankelijk van het soort onderzoek worden deze nieuwe 

kwaliteitseisen meegenomen en beoordeeld.  
 
Feiten over het kindercentrum 
Buitenschoolse opvang (BSO) De Thuisclub ESV, onderdeel van kinderopvangorganisatie Meester 
Zaunbrecher B.V., is gevestigd in basisschool de Edese Schoolvereniging (ESV) en biedt opvang 
aan maximaal 68 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de leeftijd waarop de basisschool voor die 
kinderen eindigt. Er zijn momenteel zeven groepen, onderverdeeld in onder- en bovenbouw: In de 

onderbouw worden kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar opgevangen (groep 1t/m 4), in de 
bovenbouw kinderen in de leeftijd van zeven tot de leeftijd waarop de basisschool voor die 
kinderen eindigt. (groep 5 t/m 8) 
 
Inspectiegeschiedenis 
 
 In 2017 is er een incidenteel onderzoek uitgevoerd in verband met uitbreiding van het aantal 

kindplaatsen. De locatie is uitgebreid naar 68 kindplaatsen. Bij het jaarlijks onderzoek in 2017 
voldeed de locatie aan de onderzochte voorwaarden; 

 In 2018 voldeed de locatie aan de onderzochte voorwaarden. 
 In 2019 voldeed de locatie aan de onderzochte voorwaarden 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 

De medewerkers hebben tijdens het inspectiebezoek alle voorhanden documenten verstrekt en was 
er een duidelijk beeld van de dagelijkse praktijk. Tijdens het inspectiebezoek zijn niet aan alle 
getoetste voorwaarden voldaan en is er gebruik gemaakt van herstelaanbod. Meer informatie vindt 
u bij de toelichtingen in het rapport.  
In verband met de Coronavirus heeft het vervolgonderzoek niet binnen 3 weken plaats kunnen 
vinden. 
 

Conclusie 
Uit dit onderzoek is gebleken dat BSO De Thuisclub ESV,na herstelaanbod, voldoet aan alle 
onderzochte voorwaarden uit de Wet kinderopvang.  
 
Meer informatie vindt u bij de toelichtingen in het rapport. 
 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
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Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 
 
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   
 
 

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan (versie april 2019), waarin het binnen 

de organisatie geldende beleid staat. Het beleid van De BSO Thuisclub ESV geeft een beschrijving 
van onder andere:  
 
 de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar 

een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt 
gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van 
de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de 

overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de 

overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling 
van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar 
passende instanties voor verdere ondersteuning. 

 de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 
periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend 
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.  

 de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld 
in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

 
Het beleidsplan is niet conform de praktijk op de volgende punten: 

 
 Er wordt gesproken in het beleid dat er alle tijd is om samen limonade te drinken en fruit te 

eten. Dit was niet terug te zien in de praktijk. Nadat er uitleg is gegeven over de aangeboden 
sport/spel activiteit, worden alle tafels opgeruimd, terwijl kinderen nog aan het eten en 
drinken zijn en bakken met fruit worden opgeborgen. 

 In het pedagogisch beleid staat beschreven dat de pedagogisch medewerker ervoor zorgt 
draagt dat een kind zich op z'n gemak voelt en zijn/haar energie, verhaal of andere behoefte 

kwijt kan. Tijdens het onderzoek was er weinig 1 op 1 contact met de kinderen en vonden er 
weinig gesprekjes met de kinderen plaats. 

 In het Pedagogisch beleid staat beschreven dat wanneer er meer dan 20 kinderen zijn,  2 
basisgroepen met jongste kinderen in het BSO lokaal zitten en de overige basisgroepen in de 
hal. Ten tijde van inspectie zaten alle 42 kinderen (5 basisgroepen) in de hal. 

 
Herstelaanbod 
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In verband met het Coronavirus is pas op 25 mei 2020 door de toezichthouder een bezoek 

gebracht aan BSO locatie De Thuisclub ESV. Er is gesproken met een aantal beroepskrachten en 
met de Pedagogische coach van deze locatie en er heeft een observatie plaats gevonden. 
 

Naar aanleiding van het vorige bezoek heeft er een teamvergadering plaats gevonden en zijn er 
nieuwe afspraken gemaakt: 
 
 Er wordt tijd genomen voor het eet en drinkmoment en niet eerder opgeruimd als alle kinderen 

klaar zijn met het eten en drinken. 
 Een beroepskracht haalt de BSO kinderen uit de klas, en noteert gelijk welke kinderen 

aanwezig zijn en verteld de kinderen in welke basisgroep zij zitten voor het eet en drink 

moment. Daarnaast wordt er vooraf zaken overlegt tussen collega's onderling en niet meer 
tijdens het eet en drink moment. Zo is er meer rust als de kinderen aan tafel zitten en hoeven 
de beroepskrachten o.a. niet meer de groepen bij langs om te checken of alle kinderen 
aanwezig zijn of voor overleg. Hierdoor blijven de beroepskrachten zitten aan tafel en is er 
meer rust in de groepen. Hierdoor is er aandacht voor de kinderen. 

 De hal en het BSO lokaal worden gebruik voor het eet en drink moment conform het beleid. 

 

Deze vernieuwde afspraken waren terug te zien tijdens de observatie. 
 
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet, na herstelaanbod, aan de gestelde voorwaarden. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 
 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 
kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met een aantal beroepskracht 

onderzocht. 
 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit 
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 
IJzendoorn e.a. 2004): 

 op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen;   

 kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 

kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 
omgeving;   

 kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden;   

 kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 

met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.   
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Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria 
waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit 

veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit 
veldinstrument worden cursief weergegeven.  
Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Een aantal basisdoelen worden 

middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven. 
 
Feiten 
Op de dag van inspectie zijn 42 kinderen aanwezig. Er is geobserveerd in het BSO lokaal tijdens 
het vrij spelen, tijdens het eten en drink moment in de hal en tijdens een activiteit  in de gymzaal. 
 
Indicator 

Speelmaatjes                                                      
Ieder kind heeft tenminste 2 kinderen van zijn eigen ontwikkelingsniveau. 
Er is gelegenheid voor uitdagend en interessant spel met gelijkgestemden (leeftijd, interesse, 
maatjes) in kleine groepjes van 2 of meer kinderen. 
 
In de praktijk: 

Op de dag van inspectie zijn er 5 basisgroepen. Deze basisgroepen zijn ingedeeld in 7- en 7+ 

groepen, zodat de kinderen over het algemeen wel een speelmaatje hebben in hun basisgroep. 
Omdat de jongste kinderen op de dinsdag eerder starten met BSO opvang, worden zij opgevangen 
in het BSO lokaal. Hier is voor de kinderen voldoende speelgoed aanwezig, wat past bij de leeftijd 
van groep 1 en 2. 
 
Indicator 

Respectvol contact                                              
De beroepskrachten hebben nauwelijks contact met de kinderen, niet verbaal en niet non-verbaal. 
Zij communiceren met name via instructies en commando’s (geboden/verboden). Het contact is 
vooral gericht op sturen en controleren van gedrag van het kind en op organisatorische zaken. 
 
In de praktijk: 
De beroepskrachten zijn voornamelijk met praktische zaken bezig zoals het fruit schillen, de hal 

klaarmaken voor opvang van de 5 basisgroepen, bij binnenkomst het inventariseren of alle 
kinderen aanwezig zijn etc. 
 
Tijdens het fruit eten in de hal zijn er 5 basisgroepen gecreëerd. Ieder basisgroep heeft een vaste 

beroepskracht die verantwoordelijk is voor deze groep. De meeste tijd zitten de kinderen alleen 
aan tafel. De beroepskrachten staan veelal bij de tafels fruit uit te delen en lopen regelmatig weg 

om iets met een andere collega te bespreken. 
Op het moment dat er wel even aan tafel wordt gezeten, is er niet echt contact de kinderen en 
vinden er geen gesprekjes plaats onderling en zoeken de kinderen geen contact met de aanwezige 
beroepskracht. 
 
Indicator 
Voorspelbaarheid                                             

De beroepskrachten geven geen of verkeerde informatie aan kinderen; de situatie is voor kinderen 
onduidelijk en onvoorspelbaar. 
De beroepskrachten veranderen of beëindigen activiteiten waar het kind nog mee bezig is zonder 
adequate waarschuwing. 
 
In de praktijk: 
In het gym lokaal wordt aan 18  kinderen het spel uitgelegd door een stagiaire ("Wie ben ik" d.m.v. 

de telefoon). De groep is rumoerig en veel kinderen begrijpen het spel niet. Het spel wordt 
voorgedaan door de stagiaire en aanwezige beroepskracht en de kinderen zijn in eerste instantie 

enthousiast. Naarmate het spel vordert merkt de beroepskracht op dat de groep te groot is, dat er 
veel onrust is en wordt er besloten de groep te splitsen. De helft van de groep gaat een ander spel 
spelen. Er ontstaat een situatie dat er geen overzicht meer is en de kinderen weten niet goed waar 
ze aan toe zijn. 
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Indicator 

Kwaliteit spelmateriaal                                       
Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en 
leeftijdsgroepen. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en 

fantaseren. Er zijn (enkele) specifieke speelhoeken/-gebieden (bv computerhok, 
bouwmateriaalhoek, werkplaats met gereedschap). 
 
In de praktijk: 
Zowel in het BSO lokaal als buiten is er voldoende spelmateriaal aanwezig voor alle doelgroepen. 
In de BSO lokaal zijn open kasten aanwezig en kinderen mogen hier zelf speelgoed uit pakken. Er 
is een lees bank aanwezig, een poppenhoek en een bouwhoek. Mochten kinderen iets 

willen voorbereiden (toneel, dans) dan is hier ruimte voor in de hal. 
 
Buiten is er een ruimte om te voetballen en er is een grote ruimte waar kinderen kunnen rennen, 
klimmen etc.. Er zijn skelters aanwezig en de kinderen worden voldoende uitgedaagd in hun 
motorische ontwikkeling. 
 

Na herstelaanbod op 25 mei 2020 

 
Feiten 
Het onderzoek vindt plaats op 25-05-2020 in de middag bij BSO De Thuisclub. Er zijn 29 kinderen 
aanwezig en 6 beroepskrachten. Er is geobserveerd tijdens het vrij spelen en tijdens het eet- en 
drink moment. De kinderen zitten tijdens het eet en drink moment verdeeld over 5 groepen 
waarvan 2 groepen in het BSO lokaal en 3 groepen in de hal. 

 
Indicator 
Respectvol contact                                              
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 
de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 
 

In de praktijk 
Tijdens het eet en drink moment zitten de kinderen verdeeld over 5 groepen. Twee groepen in het 
BSO lokaal en 3 groepen in de hal. Bij iedere tafel zit een beroepskracht en er vinden gesprekjes 
plaats tussen de kinderen onderling en tussen de beroepskrachten en de kinderen. Er worden door 

de beroepskrachten vragen gesteld aan de kinderen en oprechte belangstelling getoond voor hun 
verhaal. Er hangt een ontspannen sfeer in zowel de hal als in het BSO lokaal. Nadat alle kinderen 

klaar zijn met het fruit eten en drinken worden er nieuwe activiteiten aangeboden. 
 
Indicator 
Voorspelbaarheid                                                
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 
situatie is voor kinderen inzichtelijk. 
 

In de praktijk 
Na het eten en drinken is gedaan in de hal, wordt door een beroepskracht uitgelegd 
welke activiteiten er buiten wordt aangeboden. Dit keer o.a. voetballen op het plein. Nadat de 
kinderen zich hebben verzameld op het plein, legt de beroepskracht nog een keer de spelregels uit 
van het voetbalspel en wordt er gevoetbald met 6 kinderen en twee beroepskrachten. 
 
Conclusie 

Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten en 
Pedagogisch coach, kan geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van 

het pedagogisch beleidsplan. 
Er wordt pedagogisch verantwoorde buitenschoolse opvang geboden. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 
 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

 

 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder Dhr. Zaunbrecher) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten en pedagogisch coach) 

 Observatie(s) 
 Website (www.dethuisclub.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie april 2019) 

 
 
 

Personeel en groepen 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 
 
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 
 
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De 5 beroepskrachten en stagiaire zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) 
en zijn gekoppeld aan de houder. 
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Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Opleidingseisen 

De 5 beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en 
beroepskrachten op 10 maart 20202. Daarnaast zijn de presentielijsten en personeelsroosters van 
week 10 ingezien. 
Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor 
het aantal aanwezige kinderen. 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De toezichthouder heeft op houderniveau de gegevens over 2019 en 2020 opgevraagd. Op grond 
hiervan heeft de toezichthouder de urenverdeling over de kindercentra op aannemelijkheid 
beoordeeld, gesplitst in uren voor beleidsvoornemens en coaching voor zowel 2019 als 2020. Uit de 
urenverdeling van de houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft voldaan: 
 De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk opgesteld. 

 De houder heeft deze urenverdeling inzichtelijk gemaakt voor beroepskrachten en ouders.  

 De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet 
beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren. 

 Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 

 
Uit gesprek met beroepskrachten blijkt dat zij ook daadwerkelijk zijn gecoacht door een 

pedagogisch beleidsmedewerker in 2019. Deze coaching heeft plaats gevonden d.m.v. een 
individueel gesprek. Op dit moment is de coach met zwangerschapsverlof en zal medio april weer 
starten. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij De Thuisclub wordt gewerkt in basisgroepen. Dit houdt in dat de kinderen tijdens de opvang 
verdeeld zijn in groepjes. Een basisgroep bestaat uit maximaal 10 kinderen die zoveel mogelijk 
ingedeeld zijn op leeftijd. 

 
 Maandag 7 basisgroepen 
 Dinsdag 5 basisgroepen 
 Donderdag 7 basisgroepen 
 Vrijdag 2 basisgroepen 
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Er is een onderverdeling in onder- en bovenbouw: In de onderbouw worden kinderen in de leeftijd 

van vier tot zeven jaar opgevangen (groep 1 t/m 4), in de bovenbouw kinderen in de leeftijd van 
zeven tot de leeftijd waarop de basisschool voor die kinderen eindigt.  (groep 5 t/m 8) 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder Dhr. Zaunbrecher) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten en pedagogisch coach) 
 Observatie(s) 
 Personenregister Kinderopvang 
 Website (www.dethuisclub.nl) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten (week 10) 
 Personeelsrooster (week 10) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie april 2019) 
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 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) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

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) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 

beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Thuisclub ESV 

Website : http://www.dethuisclub.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000024974676 
Aantal kindplaatsen : 68 
 

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 :  Christa Veltman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ede 

Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 
 

Planning 
Datum inspectie : 10-03-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 28-05-2020 
Zienswijze houder : 02-06-2020 
Vaststelling inspectierapport : 02-06-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-06-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-06-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 09-06-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

  
Binnen onze organisatie zijn wij met alle medewerkers constant bezig om de opvang nog leuker, 
gezelliger en uitdagender te maken voor de kinderen. Wij willen op zowel teamniveau als op 
individueel niveau een stijgende ontwikkeling zien in de kwaliteit die wij bieden in onze opvang.  
De afgelopen jaren is op BSO De Thuisclub ESV diverse malen door de GGD inspecteur vastgesteld 
dat wij kwalitatief goede opvang aanbieden. Tijdens de GGD inspectie van 10 maart jl. zijn er een 
paar verbeterpunten aangestipt door de inspecteur. Deze verbeterpunten hebben wij ter harte 
genomen en daar zijn wij binnen het team direct mee aan de slag gegaan.  

  
 Het kan heel prettig en verhelderend zijn wanneer er een persoon van buiten de organisatie zijn of 
haar blik werpt op onze opvang en onderdelen signaleert waar wij ons in kunnen verbeteren. 
Doordat de GGD inspecteur een aantal praktische voorbeelden en handvatten heeft gegeven, 
kunnen wij hierop inspelen door een aantal aanpassingen door te voeren. Met als resultaat nog 
meer (persoonlijke) aandacht voor hetgeen het allemaal om draait, de kinderen.  

  
 Wanneer dezelfde inspecteur vervolgens nogmaals op bezoek komt en constateert dat wij de 
verbeterpunten hebben opgepakt en hierdoor een verbeterslag hebben gemaakt, dan is onze 
missie geslaagd om weer een volgende stap zetten om kwalitatief nog betere opvang te 
verzorgen.  
  
  

Met vriendelijke groet, 
  
mr. Bas Zaunbrecher 

Directeur 

 
 
 
 
 
 

 


