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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 onderzoek na registratie. 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen drie maanden na registratie van het kindercentrum.  

De wettelijk vastgestelde jaarlijks te beoordelen items zijn beoordeeld met aanvulling van alle 

andere praktijk-items die nog niet bij het onderzoek voor registratie beoordeeld zijn.  

De volgende onderwerpen zijn beoordeeld:  

 uitvoering pedagogisch beleidsplan  

 het bieden van verantwoorde kinderopvang (de pedagogische praktijk)  

 de verklaring omtrent het gedrag/inschrijving in het personenregister kinderopvang  

 de opleidingseisen  

 aantal ingezette beroepskrachten  

 stabiliteit van de opvang voor kinderen  

 uitvoering veiligheids- en gezondheidsbeleid (praktijk)  

 bevordering kennis en gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

 passende inrichting   

 informatie (inspectierapport op website)  

 instellen oudercommissie. (zo mogelijk beoordelen).  

 

Beschouwing 

Conclusie onderzoek 

De houder heeft aan alle onderzochte kwaliteitseisen voldaan. 

 

Korte beschrijving van het kindercentrum 

Sport BSO Time4Skills is in juni gestart als een kleinschalige BSO voor kinderen die graag willen 

sporten. De BSO bevindt zich op het sportpark De Wijchert en is gevestigd in de sportkantine van 

een voetbalvereniging te Wijchen. Men gaat gebruik maken van één van de aanwezige 

voetbalvelden. De houder is voornemens te voorzien in maaltijdservice. De houder heeft sinds een 

half jaar een overeenkomstige BSO in exploitatie in Noord Brabant. 

 

Inspectiegeschiedenis  

April 2021 Onderzoek voor registratie. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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. 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 de houder 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. 

 

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

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de organisatie brede beleidszaken beschreven 

zijn. 

 

Handelen volgens het pedagogisch beleidsplan  

De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch plan.  

Het pedagogisch werkplan is in de afgelopen periode niet aangepast naar aanleiding van de start 

van de BSO.  

De beroepskrachten benoemen (een aantal) pedagogische uitgangspunten zoals beschreven in het 

plan zoals het belang van gezonde voeding en persoonlijke begeleiding van de kinderen.  

Pedagogische praktijk 

De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview.  

Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 

van GGD GHOR Nederland.  

 

Er is geobserveerd tijdens het vrij spel binnen en buiten.   

 Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de 

pedagogische basisdoelen.  

Er volgen nu enkele voorbeelden die zijn gezien tijdens de observatie.  

   

   

Waarborgen emotionele veiligheid  

Gedurende de observatie is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd    

  

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep   

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen.   

Observatie: Een groepje kinderen spelen een spelletje Poolbiljart met een stagiaire. Zij zijn 

enthousiast over het spel en uiten dit naar elkaar en de stagiare. Na dit spel kiezen ze voor een 

ander spel. Een ander kind speelt individueel een bord spel. De overige kinderen zijn onder 

begeleiding buiten aan het voetballen.  
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Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden  

Gedurende de observatie is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd.  

    

Initiatief / kiezen                                  

De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van 

activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen. Zij bieden zo 

nodig (extra) stimulans en steun voor een kind dat zijn grenzen wil verleggen. 

Observatie: Na het buitenspelen gaat een groepje kinderen samen met een beroepskracht om de 

tafel zitten om te inventariseren welk spel of activiteiten de kinderen leuk vinden om te gaan doen. 

Op deze wijze krijgen kinderen de kans om hun eigen ideeën naar voren te brengen waardoor zij 

eigen verantwoordelijkheid leren dragen en leren plannen.  

Uit interview kwam naar voren dat op andere momenten kinderen worden gestimuleerd om deel te 

nemen aan spelactiviteiten die niet hun eerste voorkeur hebben. De ervaring is dat wanneer ze het 

spel eenmaal hebben gespeeld ze toch erg enthousiast worden. Dit geeft hen een positieve 

leerervaring om onbekende situaties aan te gaan.   

 

Conclusie pedagogische praktijk  

In de praktijk is te zien dat houder voldoende zorg draagt voor het waarborgen van de 

pedagogische basisdoelen.  

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskracht) 

 Observatie(s) (de groep, binnen en buitenruimte) 

 Website (time4skills Wijchen) 

 Pedagogisch werkplan (Time4skills Wijchen 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 

Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang  

De personen in de steekproef, inclusief de stagiaire, zijn ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang (PRK) en gekoppeld door de houder voordat zij gestart zijn met hun 

werkzaamheden.   

 

De houders is voornemens de beheerder van de sportkantine in te gaan zetten als chauffeur voor 

het vervoer van kinderen. Voorafgaand aan de uitvoering in de praktijk zal de registratie in de LRK 

uitgevoerd moeten zijn.  

Opleidingseisen 

Passende opleiding beroepskrachten  

De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de meest 

recente  cao Kinderopvang.  

 

Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerker  

Met ingang van januari 2019 geldt de eis dat een houder van een kindercentrum een pedagogisch 

beleidsmedewerker moet aanstellen.  De functie omvat taken als beleidsmedewerker en als coach. 

Houder heeft de functie opgedeeld in twee aparte functies: één als pedagogisch beleidsmedewerker 

en één als pedagogisch coach.   

 

De pedagogisch beleidsmedewerker en coach hebben een passende beroepskwalificatie voor de 

functie van pedagogisch beleidsmedewerker volgens de meest recente cao Kinderopvang.  

 

Conclusie opleidingen  

De beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker hebben een passende opleiding volgens de 

meest recente cao Kinderopvang.  

 

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

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio  



 

 

7 van 20 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 27-09-2021 

Sport BSO Time4SKills te Wijchen 

 

Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te 

zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stam- of basisgroep) getoetst. De 

steekproef betreft de dag van de inspectie en een of de voorgaande week. 

 

Op de dag van inspectie waren 15 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten. 

Op maandag 13-09 waren 20 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten 

Op dinsdag 14-09 waren 20 kinderen aanwig met twee beroepskrachten 

 

Afwijkende inzet beroepskrachten  

In de steekproef is gezien dat op schooldagen niet langer dan een half uur afgeweken wordt van de 

benodigde inzet van beroepskrachten. De drie-uursregeling is niet van toepassing op schooldagen.  

 

De drie uurs regeling is voor de buitenschoolse opvang van toepassing op vakantiedagen, wanneer 

hele dagen opvang geboden wordt. Uit de beoordeelde   personeelsroosters en interview blijkt dat 

op vakantiedagen ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan 

vereist. De afwijking valt binnen de in het pedagogisch beleid vastgestelde tijden.  

 

Telefonische achterwacht bij inzet van één beroepskracht   

Bij inzet van slechts één beroepskracht is er een telefonische achterwacht beschikbaar.  De 

telefonische achterwacht is bekend bij de aanwezige beroepskracht.    

 

Conclusie  

De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan de eisen.   

 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Een houder van één of meerdere kindercentra moet voor al die kindercentra een pedagogisch 

beleidsmedewerker inzetten. De pedagogisch beleidsmedewerker werkt mee aan de ontwikkeling 

en invoering van het pedagogisch beleid en coacht de beroepskrachten bij hun werk. Er zijn 

wettelijke eisen voor de manier waarop de pedagogisch beleidsmedewerker ingezet wordt door de 

houder.   

 

Tijdens het onderzoek is inzichtelijk gemaakt dat er voldoende coaching en beleidsontwikkeling is 

binnen deze locatie in verband met de start van de exploitatie.  

Tijdens het jaaronderzoek in 2022 zal de inzet van de coach en de beleidsmedewerker beoordeeld 

worden zoals bedoeld is in de Wet Kinderopvang.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Binnen deze locatie is er sprake van één basisgroep van maximaal 22 kinderen.  

 

Toewijzing van een mentor  

In een interview met de aanwezige vaste beroepskracht is besproken hoe het mentorschap 

ingevuld wordt. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskracht) 

 Observatie(s) (de groep, binnen en buitenruimte) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Website (time4skills Wijchen) 
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 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten (dag van inspectie en week 37) 

 Pedagogisch werkplan (Time4skills Wijchen 2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Scheidegger) 



 

 

9 van 20 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 27-09-2021 

Sport BSO Time4SKills te Wijchen 

 

 

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. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

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 

Veiligheid en gezondheid in de praktijk   

Er zijn geen onaanvaardbare veiligheids- of gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk.   

De veiligheid en gezondheid van kinderen is voldoende gewaarborgd in de praktijk.   

  

Handelen conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid  

Er zijn huisregels, werkafspraken en maatregelen voor de veiligheid en gezondheid waargenomen 

in de praktijk. Bijvoorbeeld; de bar in de kantine is afgeschermd door middel van grote schermen, 

kinderen mogen niet hard rennen in de binnenruimte, kinderen mogen niet achter de bar komen.   

 

Aanwezigheid volwassene met kwalificatie kinder-EHBO  

In de steekproef was gedurende de opvang altijd ten minste één volwassene aanwezig die 

gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

  

Conclusie veiligheids- en gezondheidsbeleid  

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de veiligheid en gezondheid van de 

opvang kinderen voldoende.  

 

 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Inhoud Meldcode  

De houder heeft voor het personeel een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

vastgesteld.  

De houder heeft een geactualiseerde meldcode vastgesteld waarin een verplicht gesteld 

afwegingskader is opgenomen voor het doen van een melding.  

 

Conclusie  
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De vastgestelde meldcode voldoet aan de eisen.  

 

Kennis en gebruik van de Meldcode  

De medewerkers zijn op de hoogte van de Meldcode. De Meldcode komt aan bod tijdens een  

teamoverleg. Ook zijn de medewerkers op de hoogte van het gebruik van het afwegingskader.  

   

Uit interview met een medewerker blijkt dat medewerkers op de hoogte zijn van de meldcode.  

  

Conclusie  

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

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskracht) 

 Observatie(s) (de groep, binnen en buitenruimte) 

 EHBO-certificaat 

 Ongevallenregistratie 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 Pedagogisch werkplan (Time4skills Wijchen 2021) 
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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 

Passende inrichting en veiligheid van de binnen- en buitenruimtes  

De binnen- en buitenruimtes zijn veilig en passend ingericht met betrekking tot het aantal en de 

leeftijdscategorie van de kinderen.  

De kantine van de voetbalvereniging wordt gebruikt als binnenruimte voor de BSO. Binnen deze 

ruimte is de bar afgeschermd door meerdere grote schermen waardoor de bar niet meer zichtbaar 

is. Er is een mobiele spellen kast aanwezig. Verder zijn er tafels en stoelen neergezet waar 

kinderen aan kunnen eten en drinken. Ook is een klein poolbiljart aanwezig in de ruimte en zijn 

zitkussens aanwezig.  

 

Conclusie  

De accommodatie voldoet aan de beoordeelde eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskracht) 

 Observatie(s) (de groep, binnen en buitenruimte) 
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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 

Informatie over het inspectierapport  

Het inspectierapport is op een makkelijk vindbare plek op de website van het kindercentrum 

geplaatst.  

Oudercommissie 

 

Instellen oudercommissie.   

De houder dient binnen 6 maanden na inschrijving in het LRK een ouder commissie in te stellen 

omdat er reeds 50 kinderen zijn ingeschreven voor deze locatie. Houder spant zich aantoonbaar in 

om een oudercommissie in te stellen. Er zijn reeds twee ouders die zich hebben aangemeld.  

 

De houder heeft nog een termijn tot  6 maanden na registratie van BSO Time4skills Wijchen om 

het Reglement Oudercommissie op te stellen voor deze locatie en te laten ondertekenen door de 

voorzitter van de OC.   

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskracht) 

 Observatie(s) (de groep, binnen en buitenruimte) 

 Website (time4skills Wijchen) 
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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) 

 

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 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. 
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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. 

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; a rt 

9c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

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

 

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. 

(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) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c 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 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) 
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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. 

 
 

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) 

 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 

- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Sport BSO Time4SKills 

Website : http://www.devoetbalbso.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000012902179 

Aantal kindplaatsen : 22 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Roy Johannes Theodorus Gerardus de Haan 

KvK nummer : 09207553 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  I. Jansen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Wijchen 

Adres : Postbus 9000 

Postcode en plaats : 6600 HA WIJCHEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 27-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 01-10-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar : 12-10-2021 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 26-10-2021 
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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. 
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