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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. 

Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van een wijzigingsverzoek ingediend door houder bij de 

gemeente. 

 

Het onderzoek is gebaseerd op documenten. De reden hiervan is dat er kort geleden een inspectie 

op locatie heeft plaatgevonden.  

 

Het onderzoek heeft zich gericht op:  

 Pedagogisch beleid 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 Stabiliteit voor de opvang van kinderen 

 Het beleid veiligheid en gezondheid  

 

Beschouwing 

Conclusie onderzoek  

De houder heeft aan alle onderzochte kwaliteitseisen voldaan. De registratie van het aantal 

kindplaatsen kan aangepast worden naar 40 kindplaatsen. 

 

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. 

 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente voor ophoging van het aantal 

kindplaatsen naar 40.  

 

Inspectiegeschiedenis 

25-05-2021; Onderzoek voor registratie. 

27-09-2021; Onderzoek na registratie 

 

 

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. 

Wijziging doorvoeren naar 40 kindplaatsen 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Wijzigingen 

De houder geeft wijzigingen in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld door aan de gemeente 

en verzoekt de gegevens te wijzigen.  

 

De houder heeft na het versturen van het wijzigings verzoek de gemeente op de hoogte gebracht 

via een e-mail de uitbreiding van het aangvraagde kindaantal van 44 te verlagen naar 40.  
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie (23-10-2021) 

Mail: Gemeente DrutenWijchen 22-1-2021 
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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. 

 

Het pedagogisch beleidsplan is aangepast naar aanleiding van het weizigingsverzoek voor ophoging 

kindplaatsen.  

Het beleid is aangepast op: 

 werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep(en)  

 beschrijving van de taken van stagiaires, beroepskrachten in opleiding en vrijwilligers en de 

manier waarop zij hierbij worden begeleid.  

Tijdens een volgende inspectie zal de uitvoering in de praktijk onderzocht worden.  
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch beleidsplan (oktober 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 we rk. 

 

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 

Bij de aanvraag voor ophoging van kindplaatsen is aangegeven dat de houder een vrijwilliger in 

gaat zetten voor het vevroer van kinderen. 

De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld en voldoet.  

 

In verband met een storing bij storing bij de Dienst Justis is de vrijwilliger ten tijde van dit 

onderzoek nog niet gekoppeld in het PRK. Mogelijk is dit wel het geval voor het afronden van het 

termijn van Hoor-wederhoor.  

Zolang de koppeling niet is gedaan kan de persoon niet ingezet worden als chauffeur.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Opvang in basisgroepen  

Volgens het pedagogisch beleid  is de indeling in basisgroepen op het kindercentrum als volgt:   

 

 Basisgroep ‘De Donderstenen’: Maximaal 20 kinderen t/m 8 jaar; 

 Basisgroep ‘De Doerakken’: Maximaal 20 kinderen – vanaf 9 jaar. 

Conclusie  

Aan de beoordeelde eisen voor de stabiliteit van de opvang is voldaan.   
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Inhoud veiligheids- en gezondheidsbeleid  

Het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een concrete beschrijving van de vereiste 

onderwerpen uit de Wet kinderopvang.  

In het kader van het verzoek tot uitbreiding is een enkel punt aangepast onder "Grote risico's" op 

het thema "verbranding".  

 

Conclusie: 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn alle items beschreven volgens de eisen van de Wet 

kinderopvang.    
 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (november 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 

Beschikbare binnenspeelruimte  

 

De BSO maakt gebruik van de voetbal kantine op het sportcomplex. 

De binnenruimte is door de houder in twee delen gesplitst.  

 

Een deel van de ruimte heeft de afmetingen 11,5 x 11,5 m = 132,25 

een tweede deel van de ruimte heeft de afmetingen 4,5 x 3,5 m = 15,75 

Totaal is dit: 132,25 + 15,75 = 148m 

Per kind is 3,5 m binnen ruimte nodig. 

148:3,5 = 42,2  

 

Conclusie: 

Er is voldoende binnenruimte voor 42 kinderen.  

 

  

Beschikbare buitenspeelruimte  

De buitenruimte bestaat uit een half voetbalveld en is ruim voldoende voor 42 kinderen.  

  
 

Gebruikte bronnen 

 Plattegrond (voetbalkantine) 
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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. 

Oudercommissie 

Houder heeft binnen zes maanden na registratie een reglement oudercommissie vastgesteld.  

Het reglement voldoet inhoudelijk aan de regels.  

Het reglement is ondertekend door de voorzitter van de OC.  
 

Gebruikte bronnen 

 Reglement oudercommissie (september 2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

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

 

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) 

 

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) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. 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; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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. 

 



 

 

11 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 26-10-2021 

Sport BSO Time4SKills te Wijchen 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a to t en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet 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) 

 

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 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) 

 

Ouderrecht 

 

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) 
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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 : 26-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 26-10-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar : 09-11-2021 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 23-11-2021 
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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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