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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 d.d. 24-02-2022 

door de houder bij het college van B&W van de gemeente Wijchen. 

 

Het betreft een uitbreiding kindplaatsen van 40 naar 52 per 15-04-2022. 

 

Dit incidenteel onderzoek heeft zich gericht zich op de volgende voorwaarden: 

 Wijzigingen; 

 Het pedagogisch beleidsplan 

 Stabiliteit van de opvang 

 Veiligheid en gezondheid 

 Accommodatie. 

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op grond van een documenten onderzoek en een bezoek aan 

de locatie. 

 

Beschouwing 

Conclusie incidenteel onderzoek  

Er is op 17 maart 2022 een incidenteel onderzoek (uitbreiding kindplaatsen) uitgevoerd bij Sport 

BSO Time4Skills. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen bezwaar is voor uitbreiding van 40 naar 

52 kindplaatsen. 

 

Zie voor meer informatie de toelichtingen in dit rapport. 

 

Korte beschrijving van het kindercentrum  

Sport BSO Time4Skills is in juni 2021 gestart als een kleinschalige buitenschoolse opvang voor 

kinderen die graag willen sporten. De buitenschoolse opvang bevindt zich op het sportpark De 

Wijchert en is gevestigd in de sportkantine van voetbalvereniging AWC te Wijchen. De houder heeft 

een soortgelijke buitenschoolse opvang in Heesh. 

 

De buitenschoolse opvang heeft 2 basisgroepen en biedt opvang aan van maandag tot en met 

vrijdag van 14.00 tot 18.30 uur en in de vakanties van 07.30 tot 18.30 uur en op 

roostervrijedagen van 08.30 tot 18.30 uur.  

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat de buitenschoolse opvang geregistreerd met 40 

kindplaatsen. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

 25-05-2021: Onderzoek voor registratie 

 27-09-2021: Onderzoek na registratie, het kindercentrum heeft voldaan aan alle onderzochte 

voorwaarden. 

 26-10-2021: Incidenteel onderzoek (uitbreiding kindplaatsen). 
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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. 

 

 naar 52 kindplaatsen; 

 beoogde startdatum: 15 april 2022 (of eerder als dit mogelijk is). 
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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 de gemeente Wijchen verzocht om in het 

Landelijk Register Kinderopvang het aantal kindplaatsen van de buitenschoolse opvang te verhogen 

te verhogen van 40 naar 52. 

 

Conclusie 

Aan de beoordeelde eis Wijzigingen wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Wijzigingsformulier exploitatie (binnen gekomen d.d. 24-02-2022) 

 Landelijk Register Kinderopvang (verificatiedatum: 16-03-2022) 

 Website (www.https://devoetbalbso.nl/bso-wijchen) 
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Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Tijdens dit incidenteel onderzoek is het pedagogisch beleidsplan alleen beoordeeld op de volgende 

voorwaarde: 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 

De beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen staat 

concreet beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

 

Conclusie  

De beoordeelde voorwaarde met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan voldoen aan de eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Website (www.https://devoetbalbso.nl/bso-wijchen) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2022) 
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Personeel en groepen 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Volgens het pedagogisch beleidsplan is de indeling van de basisgroepen op het kindercentrum als 

volgt: 

 

 Naam groep Leeftijdsopbouw  Max. aantal kinderen  

De Donderstenen 4 t/m 7 jaar 20  

De Doerakken vanaf 8 jaar  20  

De Draken  vanaf 10 jaar  12 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Website (www.https://devoetbalbso.nl/bso-wijchen) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Inhoud veiligheids- en gezondheidsbeleid  

De houder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid geactualiseerd conform de nieuwe situatie. 

 

Bij de fysieke veiligheid heeft de houder de volgende twee risico's toegevoegd: 

Kind valt van kruk. 

Te nemen maatregelen: 

 Aan de bartafels leren wij onze kinderen rustig én op vier poten te zitten. 

 

Gebruik ruimtes: kinderen komen in ruimtes, waar gevaarlijke spullen staan 

Te nemen maatregelen: 

 De ruimtes waar gevaarlijke spullen voor kinderen staan, zijn afsluitbaar; 

 Schoonmaakmiddelen staan te allen tijde buiten bereik van kinderen, dus in een afsluitbare 

kast of hoog opgeborgen; 

 Alle medewerkers krijgen de instructie deze deuren ten alle tijden af te sluiten; 

 Alle medewerkers zorgen ervoor dat er geen obstakels voor de vluchtuitgangen staan, zodat ze 

vrij zijn en ten alle tijden direct toegang geven naar buiten; 

 Zowel in de kantine als in de sponsor-ruimte (waar de oudste kinderen een eigen ruimte 

hebben) bestaat de kans dat er glaswerk achter de bar staat opgesteld. Ondanks dat het 

betreden van de baromgeving wordt bemoeilijkt door het opstellen van mobiele schermen om 

zodoende een scheiding tussen groepsruimte en baromgeving te creëren wordt aanwezig 

glaswerk alsnog afgedekt met behulp van theedoeken. 

 

Conclusie  

Er wordt aan de beoordeelde voorwaarden omtrent het beleid veiligheid en gezondheid voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie maart 2022) 
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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: 

Op deze locatie zijn twee basisgroepen:  

 De Donderstenen: Maximaal 20 kinderen t/m 7 jaar; 

 De Doerakken: Maximaal 20 kinderen – vanaf 8 jaar.   

 

Beiden groepen maken gebruik van de voetbalkantine. Deze voetbalkantine is door de houder in 

twee ruimtes gesplitst. 

 Een deel van de ruimte heeft de afmetingen 11,5 x 11,5 m = 132,25 m² ; 

 het tweede deel van de ruimte heeft de afmetingen 4,5 x 3,5 m = 15,75 m².   

 

Totaal beschikbare ruimte:148 m². Voor de opvang van 40 kinderen is minimaal 140 m² nodig. 

 

De houder gaat voor de uitbreiding van kindplaatsen gebruik maken van het sponsor honk. In deze 

ruimte komt de basisgroep 'De Draken'. De ruimte heeft een oppervlakte van 63,8 m². 

Voor de opvang van 12 kinderen is minimaal 42 m² nodig.   

 

Buitenruimte:  

De kinderen van de buitenschoolse opvang mogen gebruik maken van één van de voetbalvelden. 

Dit is ruim voldoende voor de opvang van 52 kinderen.  

 

Conclusie 

Per aanwezig kind is ruim voldoende binnen- en buitenspeelruimte beschikbaar. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Observatie(s) (binnenruimtes en buiten) 

 Plattegrond (aangeleverd door de houder) 

 



 

 

10 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 17-03-2022 

Sport BSO Time4SKills te Wijchen 

 

 

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 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 : 40 

 

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 :  F. Wijnands 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Wijchen 

Adres : Postbus 9000 

Postcode en plaats : 6600 HA WIJCHEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 17-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 21-03-2022 

Vaststelling inspectierapport : 28-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-03-2022 
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Openbaar maken inspectierapport : 12-04-2022 

 

 

 



 

 

14 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 17-03-2022 

Sport BSO Time4SKills te Wijchen 

 

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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