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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 
BSO Sport BSO Vleuterweide is met ingang van 31 oktober 2016 geregistreerd in het Landelijk 
Register met 17 kindplaatsen. 

De houder van BSO Sport BSO Vleuterweide ( tevens de beroepskracht) heeft een duidelijke visie 
voor ogen voor de opvang van kinderen vanaf vier jaar welke beschreven is in een pedagogisch 
beleids- en werkplan. 
  
BSO Sport BSO Vleuterweide wordt gehuisvest aan de Noorderburcht 5 te Utrecht gelegen binnen 
de Cultuurcampus in een winkelcentrum in de wijk Vleuterweide. De kinderen worden opgevangen 
in een basisgroep onderverdeeld in de tafelgroepen 'Wit' en 'Rood'. Voor de sportactiviteiten wordt 

gebruik gemaakt van de gymzaal op de Kweektuinlaan 11. ( Basisschool De Twaalfruiter). Er is 

gestart met de opvang van kinderen in de leeftijd 4-8 jaar. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op 28 september 2017 heeft het eerste inspectieonderzoek plaatsgevonden na aanvang van de 
exploitatie. Vanwege het kleine aantal kinderen in de opvang tijdens de eerste acht maanden is dit 

inspectieonderzoek uitgesteld geweest. Momenteel is het aantal kinderen gegroeid en kon er een 
inspectieonderzoek plaatsvinden. 
Dit is een onaangekondigd inspectiebezoek, waarbij de buitenschoolse opvang in de praktijk is 
geobserveerd. Daarnaast heeft een gesprek plaatsgevonden met de beroepskracht en zijn de 
documenten beoordeeld. 
  
De beroepskracht maakt een zeer enthousiaste en betrokken indruk; hij kent het beleid en weet dit 

op een juiste wijze in de praktijk te brengen. De sfeer tijdens het inspectiebezoek is erg prettig; de 
kinderen genieten zichtbaar van het buitenspelen en het uitstapje naar de speeltuin. 
De houder voldoet aanl alle getoetste onderdelen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
  

  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
 

 



 

4 van 22 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 28-09-2017 
Sport BSO Vleuterweide te Vleuten 

 

Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
  
 
Kinderopvang in de zin van de Wet 
 

De opvang is een BSO locatie en is gericht op kinderen in de leeftijd 4-13 jaar. 
In eerste instantie is de opvang gericht op de kinderen in de leeftijd 4-8 jaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 28 

september 2017) 

 LRKP 

 Website (Sport BSO Vleuterweide) 
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Pedagogisch klimaat 

 
  

 
Pedagogisch beleid 
 
Algemeen 
Het pedagogisch beleid dient te leiden tot verantwoorde kinderopvang waarbij de volgende 
pedagogische basisdoelen gerealiseerd worden: 

1. het bieden van voldoende emotionele veiligheid voor het kind; 
2. het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competentie te 

ontwikkelen; 
3. het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale 

competentie; 
4. overdracht van normen en waarden. 
In het pedagogisch beleidsplan moet in duidelijke en observeerbare termen beschreven hoe het 

kindercentrum deze vier pedagogische basisdoelen in de praktijk brengt. 

  
Het pedagogisch beleid hoort een belangrijke leidraad voor beroepskrachten te zijn en een 
toetssteen voor ouders en dient naast de pedagogische basisdoelen de volgende items te bevatten: 
 De werkwijze, samenstelling en de maximale omvang van de basisgroepen. 
 Een beschrijving van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep verlaten. 
 Een beschrijving van omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig 

kinderen. 
 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep (het wenbeleid). 
 Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang op extra dagdelen of 

ruildagen. 
 Een beschrijving van de ondersteuning van de beroepskrachten door andere volwassenen 
 De wijze waarop de ondersteuning door de achterwacht is geregeld. 

  
BSO Sport BSO Vleuterweide 
De vier pedagogische basisdoelen staan duidelijk en observeerbaar beschreven in het Pedagogisch 
Beleidsplan van BSO Sport BSO Vleuterweide. 
  

In het pedagogisch beleidsplan wordt over de waarborging van de emotionele veiligheid onder 
andere beschreven dat de pedagogische medewerkers het kind accepteert zoals het is en structuur 

biedt, grenzen stelt en sensitief en responsief reageert op een kind, zodat het kind vanuit een basis 
van veiligheid vrij kan spelen, ontmoeten en zich kan ontwikkelen. 
  
Over de ontwikkeling van de sociale- en persoonlijke competentie wordt onder andere beschreven 
dat door het stimuleren van de zelfstandigheid bij kinderen er een bijdrage geleverd wordt aan 
het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. 
Er worden uitdagende materialen en activiteiten geboden, zoals o.a. sport en bewegen, 

buitenspelen en koken, die aansluiten op de wensen en behoeften van het kind.  
  
Activiteiten worden georganiseerd om onderling contact te stimuleren en er zal aandacht zijn voor 
onderlinge relaties en het verloop door groepsprocessen. De huisregels en uitgangspunten spelen 
hierbij een rol in de omgang van kinderen met elkaar. 
  

Tot slot wordt over de overdracht van normen en waarden bijvoorbeeld beschreven dat de 
pedagogisch medewerkers en kinderen open en eerlijk met elkaar omgaan en dat iedereen in zijn 
waarde wordt gelaten. er wordt belang gehecht aan het uitspreken van meningsverschillen en de 

kinderen leren naar elkaar te luisteren. 
  
De verdere onderwerpen die een houder verplicht dient te beschrijven in het pedagogisch 
beleidsplan, zijn er in opgenomen. 

Het item: 'Een beschrijving van omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan 
dertig kinderen' is niet beoordeeld omdat er maximaal 17 kinderen worden opgevangen. 
Op deze BSO wordt geen meertalige opvang geboden. 
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Conclusie 
In het pedagogisch beleids- en werkplan staat in duidelijke en observeerbare termen beschreven 

op welke wijze de emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd, welke mogelijkheden 
de kinderen hebben tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en hoe 
overdracht van normen en waarden plaatsvindt. Alle overige getoetste items voldoen eveneens aan 

de gestelde eisen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Naar aanleiding van de observaties wordt getoetst of de beroepskracht ervoor zorgt dat de 
emotionele veiligheid van de kinderen gewaarborgd is, hen mogelijkheden biedt tot de ontwikkeling 

van persoonlijke en sociale competenties en of er waarden en normen worden overgedragen (de 
vier basisopvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang). Er wordt gekeken of wordt gehandeld 
conform het pedagogisch beleidsplan. 
  
Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden. De observatie vond plaats in de 
middag tijdens het ophalen, buitenspelen, het eten en drinken en het bezoek aan de speeltuin. Er 

zijn tijdens het inspectiebezoek 10 kinderen aanwezig en een beroepskracht. 

  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
“Veldinstrument observatie pedagogische praktijk”. Onderstaande ( schuingedrukte) beschrijvingen 
zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
  
Uit de observaties en het interview met de beroepskracht is gebleken dat de beroepskracht op de 

hoogte is van het pedagogisch beleid en over het algemeen hiernaar handelt. 
Een aandachtspunt betreft een voorbeeld wat staat benoemd bij de sociale competentie. Merkbaar 
is verder tijdens het inspectiebezoek dat er een goede sfeer heerst op de BSO, er heel veel 
positieve aandacht is voor de kinderen en de activiteiten grotendeels gericht zijn op bewegen via 
sport en spel zoals ook beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 
  
Emotionele veiligheid 

Bij het beoordelen of de emotionele veiligheid van de kinderen is gewaarborgd, wordt gekeken 
naar de aanwezigheid van o.a. vaste en sensitieve verzorgers, aanwezigheid van bekende groeps- 
leeftijdsgenoten en de inrichting van de omgeving ( binnen en buiten). Ook andere indicatoren 
kunnen aan bod komen, bijvoorbeeld: communiceren de beroepskrachten met de kinderen en 

hebben zij een respectvolle houding ten opzichte van hen; of worden de kinderen uitgenodigd tot 
participatie, is de sfeer in de groep open en ontspannen en vindt er informatieoverdracht plaats 

tussen ouders en beroepskrachten. 
  
Welbevinden 
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen. Ze 
tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes. 
  

Het welbevinden van de kinderen is goed. Dit blijkt uit het feit dat de meeste kinderen 
ondernemend, energiek en vol aandacht zijn. De kinderen bewegen zich tijdens de activiteit vrij in 
en buiten de ruimte en er wordt volop gekletst met elkaar en met de beroepskracht. 
  
Individuele aandacht 
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 
gaan op een ongedwongen manier om met ieder kind. 

  
Tijdens het ophalen worden de kinderen enthousiast en met naam en een hand of een ‘high five’ 

begroet en regelmatig wordt ter plekke al gevraagd hoe de dag was op school en wat het kind 
heeft gedaan. Een van de kinderen vertelt over de blouse die hij aanheeft en de beroepskracht 
reageert : “Wat een mooie blouse; heb je die samen met je moeder gekocht? Want ik weet nog dat 
jullie zouden gaan shoppen” Om dat laatste woord moet het kind lachen en zegt: “Nee, niet 

shoppen!”. Dan lachen ze beide. 
  
De kinderen krijgen allemaal een hesje aan en onderweg wordt er aan de twee meefietsende 
kinderen instructies gegeven over welke richting ze uitfietsen en waar ze goed uit moeten kijken. 
De beroepskracht houdt goed overzicht over zowel de kinderen in de bakfiets als over de 
meefietsende kinderen en houdt ondertussen ook gesprekjes met de kinderen in de bakfiets. 
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Persoonlijke competentie 

Bij het beoordelen of de kinderen voldoende mogelijkheden wordt geboden tot het ontwikkelen van 
persoonlijke competentie richt de observatie zich op indicatoren als bijvoorbeeld: worden 
individuele kinderen gestimuleerd en ondersteund, is er een goede interactie tussen 

beroepskrachten en individuele kinderen en zijn er leermomenten. 
  
Programma 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De 
activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. Kinderen hebben 
er plezier in. Ieder kind krijgt leer- /ervaringskansen naar eigen wens en behoefte. 
  

Na het eten en drinken speelt de beroepskracht samen met de kinderen diverse tikspelletjes en let 
daarbij op dat verschillende kinderen aan de beurt komen en houdt ook rekening met het 
leeftijdsverschil tussen de kinderen. 
  
De andere activiteit van de middag is dat er naar de speeltuin in de buurt wordt gegaan. De 
kinderen lopen er heen en spelen dan met elkaar op de verschillende toestellen ( speelboot en 

grote glijbaan) in een gedeelte van de speeltuin. 

Daarna wordt er in een ander gedeelte van de speeltuin gespeeld en de afwisseling biedt extra 
uitdagingen voor de kinderen. In dit gedeelte zijn meer klimmogelijkheden. 
  
Na het fruit eten mogen de kinderen zelf kiezen waar ze mee spelen en of ze binnen of buiten 
spelen. 
  

Sociale competentie 
Bij het beoordelen of kinderen voldoende mogelijkheden wordt geboden tot het ontwikkelen van 
sociale competentie wordt bijvoorbeeld gekeken of de kinderen deel uitmaken van het 
groepsgebeuren, en of de beroepskrachten de kinderen ondersteunen in de interactie onderling , 
onder andere in het voorkómen en oplossen van conflicten. 
  
Regie voeren 

De beroepskrachten grijpen( soms tè) adequaat in bij negatieve interactie tussen kinderen. Zij 
helpen om de betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen kans voor ‘hoor 
en wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven 
aan wat wèl de bedoeling is. 

  
Als er een onenigheid is tussen twee kinderen grijpt de beroepskracht meteen in zonder de 

kinderen de kans te geven/ te begeleiden in het zelf een oplossing vinden. 
Hij zegt tegen de kinderen dat hij dat gedrag niet wil zien ( gedrag wat aanleiding geeft voor de 
ruzie). Daarna laat hij de kinderen een ‘box’ geven aan elkaar om het weer ‘goed te maken’. Dit 
gebeurt tijdens het inspectiebezoek een paar keer. 
  
In het pedagogisch beleidsplan van Sport BSO Vleuterweide staat benoemd : 
“Sport BSO Vleuterweide ziet de opvang als een sociaal oefenterrein. Het oefenterrein 

zorgt voor contact met leeftijdgenoten en brengt kinderen in situaties waarin het de 
sociale vaardigheden leert ontwikkelen. Het leert o.a. onderhandelen, samenwerken, 
conflicten oplossen, helpen en beschermen, maar ook een ander aftroeven, voor zichzelf 
opkomen en leiding geven”. 
  
En ook bij belangrijkste regels en uitgangspunten: 
“De kinderen de ruimte geven om zichzelf te ontplooien; soms is het goed om 

als pedagogisch medewerker afstand te nemen van de kinderen; 
Kinderen een hoeveelheid vrijheid en verantwoordelijkheid geven die is 

afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind” 
  
De beroepskracht heeft aangegeven dat hij de feedback ter harte zal nemen en de kinderen eerst 
zelf zal laten proberen het conflict op te lossen. Hij geeft aan dat hij meer gaat begeleiden op het 

moment dat er hulp wordt gevraagd als de kinderen er zelf niet uitkomen. 
  
Positieve sfeer 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
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zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar. 

Er is vandaag een jarige en dat wordt gevierd. De jarige mag op een tafeltje staan en de kinderen 
zitten op banken eromheen. Ze zingen ‘lang zal hij leven’ en roepen vanwege zijn leeftijd 6 keer 
hoera. De kinderen wassen de handen en de jarige trakteert. 

  
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in de interactie tussen kinderen 
onderling; samen spelen samen leren. 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samen 
spelen. Op passende wijze wijzen zij kinderen op elkaars kennis en kunde. 
  
Als een van de kinderen vraagt of de beroepskracht mee van de glijbaan wil gaan roept hij alle 

kinderen bij elkaar en gaan ze met de hele groep van de glijbaan af. De kinderen hebben zichtbaar 
plezier. 
   
Overdracht van normen en waarden  
Bij het beoordelen of- en hoe er overdracht van waarden en normen plaatsvindt, wordt gekeken of 
er (duidelijke) afspraken, regels en omgangsvormen aanwezig zijn en of deze aan de kinderen 

worden uitgelegd. Tevens kan worden gekeken of de beroepskrachten in hun spreken en handelen 

zelf het goede voorbeeld geven. 

 
Eenduidig handelen 
De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op een eenduidige en 
consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij 

gedrag en behoefte van individuele kinderen. 
 
Zowel voor de kinderen als voor de beroepskrachten zijn er aparte huisregels vermeld in het 
pedagogisch beleidsplan. De beroepskracht draagt deze regels en omgangsvormen ook uit en de 
kinderen zijn veelal goed op de hoogte. De beroepskracht wijst kinderen op een vriendelijke toon 
op de gedragsregels,  zoals bijvoorbeeld tijdens het eten. Dan zegt de beroepskracht tegen een 
kind dat het niet met het eten moet spelen maar het fruit gewoon kan opeten.  

Tijdens het lopen naar de speeltuin laat de beroepskracht kinderen twee aan twee in een rij lopen 
om op een veilige manier bij de speeltuin aan te kunnen komen. 
 
Sociale oefenplaats 
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan 

en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. 
 

De kinderen zitten aan tafel en als iedereen iets heeft gekregen mogen ze beginnen met eten en 
drinken. “Eet smakelijk” zegt de beroepskracht tegen de kinderen. 
 
Kinderen zetten na het eten en drinken zelf hun bekers en bordjes op het aanrecht. 
 
Als kinderen opgehaald worden geven ze alle kinderen en de beroepskracht een high five ter 

afscheid. 
 
Conclusie 
 
Uit de bovenstaande observaties blijkt dat de pedagogische praktijk tijdens het inspectiebezoek 
conform het pedagogisch beleid is en dat er voldoende zorg wordt gedragen voor de emotionele 
veiligheid, de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale competentie en voor de overdracht van 

normen en waarden. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 28 

september 2017) 
 Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 28 september 2017) 
 Website (Sport BSO Vleuterweide) 

 Pedagogisch beleidsplan (Sport BSO Vleuterweide Pedagogisch Beleidsplan-versie oktober 
2016) 

Veldinstrument Observatie pedagogische praktijk- 2015 NJI en GGD/GHOR 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Algemeen 
Medewerkers in de kinderopvang dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG). Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor het werken 

met kinderen. 
  
BSO Sport BSO Vleuterweide 
Tijdens dit onderzoek is de verklaring omtrent het gedrag getoetst van de vaste beroepskracht 
welke tevens de houder is. 
Op deze locatie worden momenteel geen stagiaires of vrijwilligers ingezet. Binnenkort zal er een 
stagiaire starten. Hiervan zijn tijdens het inspectiebezoek nog geen gegevens bekend. 

  

Conclusie 
Tijdens de inspectie blijkt dat op deze locatie wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden 
betreffende de verklaringen omtrent het gedrag. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Algemeen 
Om te mogen werken in de kinderopvang als beroepskracht, dient de medewerker in het bezit te 
zijn van een kwalificerend diploma. Deze diploma's hebben een pedagogische component. In de 
CAO Kinderopvang staan de diploma's beschreven die voldoen aan deze eis. 
  

BSO Sport BSO Vleuterweide 
Bij het onderzoek is het diploma getoetst van de medewerker die als beroepskracht ingezet  wordt 
op deze locatie. Hierbij is gebleken dat deze medewerker in het bezit is van een passende 
beroepskwalificatie conform de geldende CAO Kinderopvang. 
  

Conclusie 
Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de passende beroepskwalificatie. 

 
 
Opvang in groepen 
 
Algemeen 
Een basisgroep is een vaste groep kinderen. Een basisgroep mag maximaal bestaan uit 20 
tegelijkertijd aanwezige kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Voor kinderen van 8 jaar en ouder 

mag de basisgroep bestaan uit 30 kinderen. 
  
BSO Sport BSO Vleuterweide 
BSO Sport BSO Vleuterweide beschikt over één basisgroep, welke maximaal uit 17 kinderen 
bestaat. Deze basisgroep is onderverdeeld is in twee tafels :'Rood' en 'Wit'. 
Momenteel worden op deze BSO 10 kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar opgevangen. 

  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de opvang in groepen voldoet aan de gestelde eisen. 

 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Algemeen 
Er zijn duidelijke regels voor het maximaal aantal kinderen dat één beroepskracht mag opvangen; 
het gaat dan om het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen. Het aantal kinderen in verhouding tot 
het aantal beroepskrachten wordt de beroepskracht-kindratio genoemd. De verhouding tussen het 
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aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt 
in de buitenschoolse opvang tenminste 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen. 

  
BSO Sport BSO Vleuterweide 
Tijdens het inspectiebezoek is gebleken dat er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. Er is 

één beroepskracht ingezet en er zijn 10 kinderen aanwezig. 
Op dit moment worden er niet meer kinderen opgevangen dan max 10. Deze beroepskracht; 
tevens de houder, heeft aangegeven dat er in de vakantie minder kinderen worden opgevangen 
dan 10 en dat hij met de kinderen samen eet en geen aparte pauze neemt. Op het moment dat er 
in de toekomst meer dan 10 kinderen worden opgevangen zal er een tweede beroepskracht ingezet 
worden. 
  

In geval van een calamiteit zijn medewerkers van de nabijgelegen welzijnsorganisatie Welzaam 
achterwacht als er slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
  
  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de beroepskracht-kindratio voldoet tijdens het 

inspectiebezoek aan de gestelde eisen. 

 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang wordt Nederlands gesproken. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 28 

september 2017) 
 Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 28 september 2017) 
 Diploma beroepskracht 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
  
Algemeen 
De houder van een kindercentrum dient een beleid te voeren, wat de veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s voor kinderen zoveel mogelijk beperkt. De houder dient er voor te zorgen dat 
de beroepskrachten op de hoogte zijn van dit beleid en dat zij op elk moment kennis kunnen 
nemen van dit beleid. 
  
BSO Sport BSO Vleuterweide 
De veiligheids- en gezondheidsrisico's zijn in kaart gebracht in mei/juni 2017 ( ook voor de 
gymzaal Kweektuinlaan B die incidenteel gebruikt wordt ). Zowel voor veiligheid als voor 

gezondheid zijn er huisregels in het pedagogisch beleidsplan opgenomen en zijn de maatregelen 

verwerkt in het document van de risico-inventarisaties. 
  
De houder maakt gebruik van een formulier waarop de ongevallen die in het kindercentrum plaats 
hebben gevonden worden geregistreerd. 
In de maanden voorafgaand aan het onderzoek zijn er geen ongelukken gebeurd waarbij een 
ongevallenregistratie ingevuld moest worden. 

  
Tijdens de inspectie is in de praktijk gecontroleerd; er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 
  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent veiligheid en gezondheid voldoet aan de gestelde 
eisen. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 28 

september 2017) 

 Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 28 september 2017) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (mei 2017 en van de gymzaal juni 2017) 

 Risico-inventarisatie gezondheid (mei 2017) 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Huisregels/groepsregels (Opgenomen in het Pedagogisch Beleidsplan) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Algemeen 
De binnenruimte waar kinderen gedurende de opvang verblijven dient passend ingericht te zijn, in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen, waarbij er minimaal 

3,5 m2 speelruimte per kind beschikbaar is. 
  
BSO Sport BSO Vleuterweide 
BSO Sport BSO Vleuterweide heeft de beschikking over één groepsruimte, welke gesitueerd is 
binnen de Cultuurcampus, in een winkelcentrum. De oppervlakte van deze ruimte is ongeveer 61 
m3. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van een ( extern gehuurde) gymzaal en de keuken ( 
ook extern gesitueerd). 

De ruimte is kleurrijk en sfeervol ingericht, passend in overeenstemming met het aantal en de 

leeftijd van de op te vangen kinderen. 
Er is voor de verschillende leeftijden voldoende speelgoed aanwezig. Het accent van deze BSO is 
buitenspelen en sportactiviteiten. Hier wordt de meeste tijd aan besteed. 
  
Conclusie 
Uit bovenstaande observaties blijkt dat de locatie voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de 

oppervlakte en de inrichting van de binnenruimte. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Algemeen 

De buitenspeelruimte voor kinderen die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang dient vast 
beschikbaar te zijn voor de kinderen. Deze hoeft niet aangrenzend te zijn maar wel goed 
bereikbaar, passend ingericht en minimaal 3m2 per aanwezig kind te zijn. 
  
BSO Sport BSO Vleuterweide 

BSO Sport BSO Vleuterweide beschikt over een buitenruimte die midden in de Cultuurcampus 
gesitueerd is. Deze buitenruimte is passend en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd 

van de op te vangen kinderen. De buitenruimte is de helft van een 'binnentuin/ruimte', waarvan de 
andere helft gebruikt wordt door bezoekers/bewoners van een zorginstelling. De twee gedeeltes 
zijn gescheiden door een hek. De afmeting van de buitenruimte bedraagt 98 m2. 
Buitenspelmateriaal is aanwezig op de locatie. 
In de buurt zijn speeltuinen en een bouwspeeltuin die regelmatig bezocht worden. 
  
Conclusie 

Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden aan de oppervlakte en de inrichting van de 
buitenspeelruimte. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 28 september 2017) 
 Website (Sport BSO Vleuterweide) 

 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
Algemeen 
De houder is verplicht de ouders te informeren over het gevoerde beleid. 
  

BSO Sport BSO Vleuterweide 
De ouders worden door de houder op de volgende manier geïnformeerd: 
 Pedagogisch werkplan 
 Website 
 Informatieboekje 
 Intakegesprek 
 Nieuwsbrief 

  

Op de website van de houder is tevens het rapport van het laatste inspectiebezoek in te zien. Ook 
de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen 
worden op passende wijze onder de aandacht van ouders gebracht. 
  
Conclusie 
De houder informeert de ouders over het geldende beleid conform de gestelde eisen. 

 
 
Oudercommissie 
 
Algemeen 
De houder dient een oudercommissie in te stellen en er voor te zorgen dat zij advies kunnen 

uitbrengen. 
  
BSO Sport BSO Vleuterweide  
De houder heeft zich aantoonbaar ingespannen om leden te vinden voor de oudercommissie. Het is 
echter nog niet gelukt om een oudercommissie in te stellen. 

De BSO heeft langere tijd slechts enkele kinderen ( 3) opgevangen en sinds de zomervakantie 
2017 is het aantal kinderen aan het groeien. Derhalve tijdens deze inspectie wel gekeken naar de 

inspanningen die de houder heeft verricht om een oudercommissie in te stellen maar dit item 
verder niet beoordeeld. Tijdens het volgende inspectieonderzoek zal dit item wel worden 
meegenomen in de beoordeling. 
 
 
 
  

 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
Algemeen 
De houder dient ervoor te zorgen dat er een interne regeling is getroffen voor de afhandeling van 

klachten en dat deze regeling schriftelijk is vastgelegd en de ouders en/of leden van de 
oudercommissie geschillen bij een externe geschillencommissie kunnen neerleggen. 
  

BSO Sport BSO Vleuterweide 
BSO Sport BSO Vleuterweide is aangesloten bij de Geschillencommissie per 13 september 2016. 
In het Intern Klachtenreglement van Sport BSO Vleuterweide is de klachtenprocedure beschreven. 
Deze voldoet aan de gestelde eisen. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 28 

september 2017) 
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 Informatiemateriaal voor ouders (Nieuwsbrief-- oktober 2017--per mail ontvangen d.d. 9 
oktober 2017) 

 Website (Sport BSO Vleuterweide) 
 Klachtenregeling (Interne Klachtenregeling Sport BSO Vleuterweide oktober 2016) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang in de zin van de Wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 

overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 

exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 

waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt over een certificaat of een diploma 
waaruit blijkt dat de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, 
lezen, luisteren en spreken wordt beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees 
Referentiekader voor Talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 4 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 

specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 

op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 

afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 

aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sport BSO Vleuterweide 

Website : http://www.sportbsovleuterweide.nl 
Aantal kindplaatsen : 17 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Marvin Wiggers 
KvK nummer : 68298692 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 
Telefoonnummer : 030-2863 227 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Spaapen 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 
 
Planning 
Datum inspectie : 28-09-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 18-10-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-10-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: n.v.t. 

Openbaar maken inspectierapport : 25-10-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


