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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

Beschouwing 

Algemeen 

Buitenschoolse opvang (bso) Time4Skills is in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd 

voor maximaal 14  kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De 

opvang vindt op dit moment plaats in één basisgroep. 

 

De bso is gehuisvest bij voetbalvereniging HVCH en heeft hier de beschikking over de volgende 

ruimten: een groepsruimte, half voetbalveld en de stoep met daarop een pannaveldje. Op deze bso 

vindt naschoolse- en vakantieopvang plaats. 

 

Recente inspectiegeschiedenis 

 Datum 

onderzoeken  

Soort onderzoek  Oordeel  

11 augustus 2020 Onderzoek voor 

registratie 

Advies tot opnemen in het Landelijk Register 

Kinderopvang 

 

Huidig onderzoek 

In opdracht van de gemeente Bernheze heeft GGD Hart voor Brabant als toezichthouder op 5 

januari 2021 een onderzoek uitgevoerd bij deze bso. 

 

Het incidentele onderzoek betreft een wijzigingsverzoek met betrekking tot ophoging van het 

aantal kindplaatsen. Tijdens deze inspectie zijn de voorwaarden beoordeeld die van toepassing zijn 

voor de uitbreiding van 14 naar 34 kindplaatsen. Het onderzoek heeft zich gericht op voorwaarden 

uit de volgende domeinen: 

• pedagogisch klimaat; 

• personeel en groepen; 

• veiligheid en gezondheid; 

• accommodatie. 

 

Bevindingen 

Uit het onderzoek blijkt dat bso Time4Skills over voldoende mogelijkheden beschikt om 34 

kinderen op te vangen. 

 

Conclusie 

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

 

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 

Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 

Het betreft een ophoging van 14 naar 34 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Ook beschrijft de houder onderwerpen 

zoals de indeling en grootte van de groepen. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan cq pedagogisch werkplan opgesteld waarin de 

kenmerkende pedagogische visie is beschreven.  

 

De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid cq pedagogisch werkplan voldoende 

concreet beschreven: 

• werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Voetbal BSO Time4Skills 2021) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen.  

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder is voornemens om het aantal basisgroepen op te hogen van één basisgroep naar twee 

basisgroepen. 

 

naam groep  leeftijd kinderen  maximaal aantal kinderen  

Groep 1  4 - 8 jaar 14 

Groep 2  8 - 12 jaar 20 

 

Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 

werken gedurende de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig 

personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) beroepskrachten worden ingezet. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

• Observatie(s) (5 januari 2021, 10.00u - 10.45u) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Voetbal BSO Time4Skills 2021) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen.  

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit: 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

• Diverse protocollen. 

 

Op basis van een steekproef uit de praktijk, blijkt het beleid actueel te zijn en passende 

maatregelen worden genomen. Om de tweede basisgroep te realiseren, wordt de kantine in 

gebruik genomen. De basisgroep welke gebruik zal maken van de kantine, bestaat uit kinderen 

welke 8 jaar en ouder zijn. 

De kantine bevindt zich boven in het gebouw en is te bereiken door de buitentrap. Omdat de 

opvang grotendeels buiten plaats vindt, door middel van sportactiviteiten, heeft men goed zicht op 

de buitentrap. De binnentrap is daarom niet in gebruik. Daarnaast wordt er een deel van de ruimte 

en bar afgezet en worden glazen en flessen afgedekt met theedoeken. 

 

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk zullen handelen volgens het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. Het team bestaat uit de houder, één beroepskracht en 

stagiaires. Er vindt dagelijks overleg plaats. Daarnaast heeft de houder het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid aangepast n.a.v. het in gebruik nemen van de kantine en dit beleid gestuurd 

naar de beroepskracht en stagiaires, met het verzoek om het goed door te lezen. De inhoud is met 

hen besproken op locatie. Daarbij is een ronde gemaakt door het pand, waarbij de risico's welke in 

het beleid beschreven staan, zijn besproken.  

 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk 

Er zijn in de praktijk geen veiligheids- en gezondheidsrisico's geconstateerd. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

• Observatie(s) (5 januari 2021, 10.00u - 10.45u) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (V&G beleid T4S 010121) 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte  

De bso beschikt over twee groepsruimtes: 

 

Groep Naam ruimte +(aantal 

m² binnenruimte) 

Maximaal aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

binnenruimte per 

kind 

Voldoet 

wel/niet 

1 Groepsruimte: +/- 53 m²   14 3,79 m²   wel 

2 Kantine: +/- 100 m²   20 5 m²   wel 

 

Voor de berekening van het bruto m² binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m² binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte 

nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele 

noodroutes en niet bruikbare ruimte.  

 

De groepsruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal 

en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle 

leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is 

voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen. 

 

De groepsruimtes zijn ingericht met verschillende speelhoeken. Er zijn onder andere: 

• bouwhoek; 

• leeshoek; 

• voetbaltafel; 

• chillhoek. 

 

Buitenruimte 

De bso beschikt over de volgende buitenruimte(s): 

 

 Naam buitenruimte bruto m²   

 Kunstgrasveld (half) 3000 m²   

 Betegeld terras  200 m²   

 Pannaveldje 50 m²   

 

De buitenruimtes zijn aangrenzend aan het kindercentrum en bieden meer dan voldoende ruimte 

voor de opvang van 34 kinderen. Het spelmateriaal is uitdagend, stimulerend en passend bij de 

leeftijd en het aantal op te vangen kinderen. De buitenruimtes zijn zodanig ingericht dat er 

meerdere activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden. 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

• Observatie(s) (5 januari 2021, 10.00u - 10.45u) 

• Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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) 

 

Personeel en groepen 

 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 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 Time4SKills 

Website : http://www.devoetbalbso.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000012902179 

Aantal kindplaatsen : 14 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Roy Johannes Theodorus Gerardus de Haan 

KvK nummer : 09207553 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  P. de Graaf 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bernheze 

Adres : Postbus 19 

Postcode en plaats : 5384 ZG HEESCH 

 

Planning 

Datum inspectie : 05-01-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 18-01-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-01-2021 
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Openbaar maken inspectierapport : 12-02-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


