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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 aangekondigd onderzoek na registratie. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of het kindercentrum aan alle eisen voldoet. Hij 

bekijkt vooral de eisen die hij tijdens het onderzoek voor registratie nog niet (volledig) kon 

toetsen. 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat de praktijk grotendeels in orde is. 

 

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan door de toezichthouder. 

Het betreft de volgende domeinen: Pedagogisch klimaat en Ouderrecht. 

 

Overtreding 

Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein Personeel en Groepen m.b.t. aanvang 

werkzaamheden na koppeling in het personenregister. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over de 

buitenschoolse opvang en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 

hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per domein verder 

uitgewerkt. 

 

Algemeen 

Buitenschoolse opvang (BSO) Time4Skills is de enige locatie van deze houder. De BSO is 

gehuisvest op het sportcomplex van voetbalvereniging HVCH en heeft hier de beschikking over de 

volgende ruimtes: een groepsruimte, kantine, voetbalveld en de stoep met daarop een 

pannaveldje. Op deze BSO vindt naschoolse- en vakantieopvang plaats. 

 

BSO Time4Skills is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd voor maximaal 34 

kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De opvang vindt plaats 

in 2 basisgroepen, te weten: 

 

• Donderstenen met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar. 

• Doerakken met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 9-13 jaar. 

 

 

 

Recente inspectiegeschiedenis 

Datum 

onderzoek  

Soort onderzoek  Oordeel  

11-08-2020 Onderzoek voor registratie De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

Er is een positief advies gegeven voor opname in 

het LRK. 
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05-01-2021 Incidenteel onderzoek 

t.b.v. ophoging 

kindplaatsen 

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

De ophoging kan plaatsvinden. 

 

Huidig onderzoek 

Op dinsdag 1 juni 2021 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij de 

buitenschoolse opvang Time4Skills. Het betreft een onderzoek na registratie. 

 

In dit onderzoek zijn diverse voorwaarden binnen onderstaande domeinen onderzocht: 

 

• pedagogisch klimaat 

• personeel en groepen 

• veiligheid en gezondheid 

• accommodatie 

• ouderrecht 

 

Er is met name aandacht geweest voor de praktijk, gezien deze voorwaarden tijdens het onderzoek 

voor registratie nog niet getoetst konden worden. 

 

Bevindingen 

Op de dag van inspectie worden er in 2 basisgroepen, 14 kinderen opgevangen door 2 

beroepskrachten en een stagiaire. 

Er hebben op een later tijdstip telefonische interviews plaatsgevonden met een beroepskracht en 

de houder, diverse documenten zijn ingezien en er heeft observatie op de opvanglocatie 

plaatsgevonden. Deze documenten zijn meegenomen in de beoordeling. 

 

Tijdens de inspectie laat de praktijk bv. een ontspannen beeld zien. Alle kinderen worden gezien en 

betrokken bij diverse activiteiten. De interactie beroepskrachten kind en kinderen onder elkaar is 

goed en oogt vertrouwd. Er is ook voldoende belangstelling onder de kinderen om mee te doen aan 

de vandaag aangeboden activiteiten. 

 

 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd: 

1. Personeel en groepen; aanvang werkzaamheden voor koppeling in personenregister 

kinderopvang 

2. Pedagogisch klimaat m.b.t. inhoud pedagogisch beleidsplan; de taken van de vrijwilligers 

worden niet beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

3. Ouderrecht: er staat op de website een oude versie van het beleidsplan veiligheid en 

gezondheid. 

4. Ouderrecht: het laatste inspectierapport staat niet op de website. 

 

Herstelaanbod 

Op Ad. 2 t/m 4 is herstelaanbod geboden. Deze overtredingen tijdens het onderzoek hersteld. 

Op Ad. 1 is geen herstelaanbod geboden, gezien de aard van de overtreding. 

 

Conclusie 

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder, na herstelaanbod, niet 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. 
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Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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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.  

 

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 opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven. 

 

De volgende voorwaarde is in het pedagogisch beleid onvoldoende concreet beschreven: 

 

• de taken die vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij 

hierbij worden begeleid. 

 

Herstelaanbod 

Op bovenstaande overtreding is herstelaanbod geboden. Binnen de hersteltermijn heeft de houder 

een aangepast pedagogisch beleidsplan naar de toezichthouder gestuurd. Hierin staan de taken die 

vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij worden begeleid 

voldoende concreet beschreven. Het aangepaste beleidsplan is op de website geplaatst. 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 

 

Het pedagogisch beleid wordt regelmatig tijdens vergaderingen besproken en de beroepskrachten 

worden betrokken bij het opstellen en wijzigen hiervan. Dit blijkt uit de gesprekken met de houder 

en de beroepskracht. Er zijn nog geen notulen van de overleggen gemaakt. De houder verklaart 

dat hij dit vanaf nu gaat oppakken en ervoor zorg zal dragen dat de afspraken die in de overleggen 

zijn gemaakt, schriftelijk worden vastgelegd. 

 

Handelen conform beleid 

Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch 

beleidsplan. 

 

Bijvoorbeeld: 

In het beleid staat: 14.30 uur: we eten gezamenlijk koek, fruit en drinken limonade.   

 

In de praktijk is waargenomen: Tijdens het locatiebezoek werden de kinderen ± 14.30 uur 

verzocht plaats te nemen aan één van de picknicktafels voor het eet- en drinkmoment. Er wordt 

gezamenlijk gegeten en gedronken. 
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In het beleid staat: De kinderen worden gestimuleerd deel te nemen aan georganiseerde 

activiteiten. Echter is deelname te allen tijde vrijblijvend en kent ieder kind de ruimte zijn eigen 

invulling aan zijn/haar vrije tijd te geven.   

 

In de praktijk is waargenomen: De beroepskracht vertelt enthousiast tijdens het eet- en 

drinkmoment welke activiteiten vandaag op de planning staan. Na het eet- en drinkmoment starten 

de activiteiten. Een kind wil niet meedoen met het flessenvoetbal en wil zelf spelen. De 

beroepskracht bespreekt met het kind wat het wil gaan doen. Het kind wil met de lego spelen 

(deze staat buiten klaar op een speelmat in de schaduw). Het kind mag met de lego spelen. 

Tussentijds zoekt de beroepskracht regelmatig contact met het kind. Later doet het kind mee met 

de volgende activiteit. 

 

Conclusie 

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

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

Door middel van een observatie op de groep wordt de pedagogische praktijk beoordeeld. 

 

De toezichthouder beoordeelt of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan waarin 

opgenomen de vier pedagogische doelen in het kader van het bieden van verantwoorde 

dagopvang. Namelijk het bieden van sociaal emotionele veiligheid, het ontwikkelen van 

persoonlijke en sociale competenties en het ontwikkelen van normen en waarden bij kinderen. 

Beoordeeld wordt of het pedagogisch handelen leidt tot het bieden van verantwoorde 

kinderopvang. 

 

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op dinsdagmiddag 1 juni 2021. 

Gedurende deze middag zijn de volgende activiteiten waargenomen: 

• Vrij spel; 

• Eet- en drinkmoment; 

• Activiteiten flessenvoetbal, sponstikkertje en schieten op goal. 

Op basis van de observatie is geconstateerd dat de houder voldoende zorg draagt voor het bieden 

van verantwoorde kinderopvang. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (01 juni 2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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• Website (www.devoetbalbso.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie februari 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. 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. Van de beoordeelde eisen staat een 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder, tevens beroepskracht, is op 24 augustus gestart. De koppeling in het personenregister 

heeft op 07-11-2020 plaatsgevonden. Dat betekent dat de houder zijn werkzaamheden is gestart 

voordat hij in het personenregister gekoppeld is aan Time4Skills. Hiermee wordt niet voldaan aan 

de gestelde eis dat het aanvangen van de werkzaamheden pas plaats vindt na koppeling in het 

personenregister. 

Er is geen herstelaanbod geboden omdat de overtreding niet meer hersteld kan worden. 

 

De beroepskracht, houder en stagiaire die tijdens de inspectie aanwezig zijn, zijn allen 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang en door de houder gekoppeld aan de 

organisatie. 

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan alle getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 

zijn. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 

De diploma’s van de aanwezige beroepskrachten op deze locatie zijn ingezien. Zij beschikken allen 

over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en 

houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De taken van 

de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen een organisatie samengevoegd worden tot één 

functie of twee losse functies. 
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Op deze locatie worden de taken van pedagogisch coach en van beleidsmedewerker door meerdere 

personen uitgevoerd. Zij beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recente cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

De houder heeft een externe pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangetrokken welke meedenkt 

over het beleid en de houder coacht in zijn taak als beroepskracht. De houder zelf coacht de 

andere beroepskrachten. 

 

Conclusie 

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

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

stagiaires 

Beroepskracht kindratio 

Op het moment van de inspectie zijn 14 kinderen met 2 beroepskrachten aanwezig.  

Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 

 

 

Beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Op het kindercentrum zijn 3 stagiaires werkzaam, die boventallig worden ingezet op een vaste 

groep. Op het moment van inspectie is 1 stagiaire aanwezig. 

 

Afwijkende inzet beroepskrachten  

De afwijkende inzet van de beroepskrachten blijft binnen de maximale toegestane tijd en is 

conform de informatie uit het pedagogisch beleidsplan. Tijdens de afwijking wordt ten minste de 

helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal beroepskrachten ingezet. Als 

tijdens de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten maar één beroepskracht wordt ingezet 

op het kindercentrum, is ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig. 

 

Conclusie 

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

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft op peildatum het aantal kindercentra dat de houder exploiteert en het totale 

aantal fulltime-equivalent (fte) beroepskrachten (inclusief de flexwerkers), die werkzaam zijn bij de 

houder vastgesteld. 

  

Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) 

De toezichthouder heeft op deze locatie gesproken met een beroepskracht en de houder en heeft 

daarnaast diverse documenten ingezien. 

 

Uit de gesprekken en documenten blijkt dat de urenverdeling voldoet aan de wettelijke eisen:  

 

• De urenverdeling is jaarlijks, schriftelijk en per kindercentrum vastgesteld; 

• 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 coaching uren; 

• Iedere beroepskracht kan jaarlijks coaching ontvangen in de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

Coaching ontvangen 

Uit de documenten en gesprekken blijkt dat de beroepskrachten van deze locatie coaching hebben 

ontvangen en dat het aannemelijk is, dat zij dat ook in de toekomst zullen ontvangen. 
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Conclusie 

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

 

 

 

 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op BSO Time4Skills worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep. Op de dag van 

inspectie vraagt de beroepskracht tijdens het eet- en drinkmoment aan de kinderen om namen te 

bedenken voor de basisgroepen. De houder vertelt tijdens het telefonisch interview dat de namen 

gekozen zijn. Het kindercentrum beschikt over de volgende basisgroep(en): 

 

 naam groep  leeftijd kinderen  maximaal aantal kinderen  

Donderstenen 4-8 jaar 14 

Doerakken 9-12 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. 

  

Mentorschap 

Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen volgt. 

Jaarlijks wordt door de mentor een zelfontwikkelde observatielijst ingevuld. Daarna vindt er tussen 

ouders en de mentor een gesprek plaats. Bij zorgen zal er eerder een gesprek plaatsvinden. 

 

Conclusie 

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

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Op BSO Time4Skills wordt Nederlands gesproken en de documenten zijn geschreven in de 

Nederlandse taal. 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (01 juni 2021) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Website (www.devoetbalbso.nl) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan (versie februari 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• kindobservatie BSO formulier; toegestuurd door houder in mail 9-6-2021 

• landelijk register kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang.  

 

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

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

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: 

 

• beleidsplan veiligheid en gezondheid 

• diverse protocollen 

 

 

Cyclisch proces  

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

veiligheids- en gezondheidsbeleid. Maandelijks vindt een teamoverleg plaats waar dit beleid of een 

onderdeel hiervan wordt besproken.  

Ook zijn de beroepskrachten een uur voordat de kinderen aanwezig zijn, op de locatie aanwezig. 

Op dat moment kunnen ook protocollen worden besproken. Bijvoorbeeld: De beroepskracht 

verklaart dat toen bekend werd dat het warm zou worden, door de houder het hitteprotocol is 

besproken met de beroepskrachten en stagiaires. 

 

Op basis van een steekproef (observatie op de dag van inspectie) uit de praktijk, blijkt het beleid 

actueel te zijn en passende maatregelen worden genomen. Het is warm en zonnig op de dag van 

inspectie. De beroepskracht adviseert de kinderen veel te drinken, er blijft een kan water op tafel 

staan gedurende de hele openingstijd en de kinderen worden gestimuleerd zichzelf in te smeren. 

 

Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het beleid en betrokken 

worden bij de inhoud van het beleid. De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de 

beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, evalueren en implementeren. 

 

Achterwacht 

Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. De naam van de achterwacht 

staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan en in het beleidsplan veiligheid en gezondheid. 

Het telefoonnummer staat op de aanwezigheidslijst. 

 

Eerste hulp aan kinderen 

Alle beroepskrachten beschikken over een geldig EHBO-certificaat. Hierdoor is er altijd minimaal 

één beroepskracht (één volwassene) per dag aanwezig was die gekwalificeerd is voor het verlenen 

van eerste hulp aan kinderen volgens de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels.  
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Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk. 

Er zijn in de praktijk geen risico's geconstateerd. 

 

Conclusie 

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

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de handelwijze. Dit blijkt uit 

gesprekken met de beroepskracht en de houder. In het maandelijks overleg komen de protocollen 

(waaronder meldcode) en beleidsplannen aan bod. Zo wordt de kennis vergroot en onderhouden. 

De beroepskracht verklaart dat ze de meldcode heeft doorgenomen voordat ze aan haar 

werkzaamheden begon vorige maand.  

  

Meldplicht 

De beroepskracht weet, dat zij bij een vermoeden waarvoor ze niet terecht kan bij de houder, 

contact kan opnemen met de vertrouwensinspecteur kinderopvang.  

 

 

Conclusie  

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (01 juni 2021) 

• EHBO-certificaten 

• Website (www.devoetbalbso.nl) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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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 

Binnenspeelruimte  

De buitenschoolse opvang beschikt over 2 groepsruimtes. Deze 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 groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken. Er zijn onder andere: 

• voetbaltafel; 

• bouwhoek; 

• leeshoek; 

• chillhoek. 

 

Buitenspeelruimte 

De buitenschoolse opvang beschikt over een voetbalveld, pannaveldje en een betegeld terras. De 

buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.   

Op de dag van inspectie wordt gebruik gemaakt van het voetbalveld en het betegelde terras. Op 

het betegelde terras is divers spelmateriaal uit de binnenruimte neergezet. Op het voetbalveld 

wordt gebruik gemaakt van divers los spelmateriaal: onder andere ballen, voetbalgoals, net, 

tennisrackets en baskets 

 

Het spelmateriaal is uitdagend, stimulerend en passend bij de leeftijd en het aantal op te vangen 

kinderen. De buitenruimten 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. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (01 juni 2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

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

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

Informatie 

De houder informeert de ouders via de website en een intakegesprek. 

Ouders worden voldoende geïnformeerd over de verplichte onderdelen: 

 

• de geschillencommissie; 

• de inzet van het aantal beroepskrachten en de tijden waarop hiervan wordt afgeweken. 

 

 

Ten tijde van het locatiebezoek (1 juni 2021) en op de dag van het interview met de houder 

(woensdag 9 juni 2021) was de informatie op de website over het beleid veiligheid en gezondheid 

niet actueel. Het beleidsplan veiligheid en gezondheid is een verouderde versie van 2020. Hiermee 

wordt niet voldaan aan de gestelde eis. 

 

Na raadpleging van de website van BSO Time4Skills (www.devoetbalbso.nl) op 9 juni 2021 blijkt 

dat niet het meest recente inspectierapport van BSO Time4Skills op de website staat. Het rapport 

van het onderzoek voor registratie staat wel op de website maar het inspectierapport van het 

incidentele onderzoek m.b.t. ophoging kindplaatsen van 5 januari 2021 staat niet op de website. 

Dit betekent dat het laatste rapport niet op de website staat; er wordt niet voldaan aan de gestelde 

eis. 

 

Herstelaanbod 

Op bovenstaande overtredingen (beiden met betrekking tot het actueel houden van de website) is 

herstelaanbod geboden. De houder heeft binnen de hersteltermijn de website bijgewerkt. Op de 

website zijn het actuele beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en het meest recente 

inspectierapport te vinden. 

De overtredingen zijn als hersteld beoordeeld. 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld, die bestaat uit 5 leden. Op de website stellen de 

leden van de oudercommissie zich aan andere de ouders voor. 

Er is een concreet en toetsbaar regelement vastgesteld voor de oudercommissie opgesteld. De 

gestelde voorwaarden zijn passend bij de aan dit document gestelde kwaliteitseisen. De houder 

heeft met de oudercommissie gesproken en advies gevraagd over o.a. de beleidsplannen en 

activiteiten die hij wil ondernemen. 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (01 juni 2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Reglement oudercommissie 

• Website (www.devoetbalbso.nl) 

• beleidsplan veiligheid en gezondheid  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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) 

 

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 
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opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie 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) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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; 

- gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op 

het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 

stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd 

door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal 

aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 

9c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
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(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 

conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 

(art 1.50 lid 2 en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet 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) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 
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(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b 

Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet 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) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 

oudercommissie. 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 

van de oudercommissie. 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 
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OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 

(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 

kindercentrum worden opgevangen. 

(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Sport BSO Time4SKills 

Website : http://www.devoetbalbso.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000012902179 

Aantal kindplaatsen : 34 

 

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 :  J. van den  Elsen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bernheze 

Adres : Postbus 19 

Postcode en plaats : 5384 ZG HEESCH 

 

Planning 

Datum inspectie : 01-06-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 21-06-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 25-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-06-2021 
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Openbaar maken inspectierapport : 15-07-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


