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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
BSO Sport BSO Vleuterweide is gehuisvest aan de Noorderburcht 5 te Utrecht gelegen binnen de 
Cultuurcampus in een winkelcentrum in de wijk Vleuterweide. De bestaande basisgroep bestaat uit 
17 kinderen. Op 3 juli 2018 heeft de houder een ophoging van 2 kindplaatsen aangevraagd. 
Voor de sportactiviteiten wordt gebruik gemaakt van de gymzaal op de Kweektuinlaan 11 

(Basisschool De Twaalfruiter). 
  

Een toezichthouder van de Inspectie kinderopvang heeft aan de hand van een beperkt (incidenteel) 
onderzoek op 5 juli 2018 bekeken of bij deze ophoging wordt voldaan aan de wettelijke eisen, in 
het bijzonder of er voor de opvang van het geplande aantal kinderen voldoende binnen-en 
buitenspeelruimte aanwezig is. 

  
De extra ruimte moet nog wel passend ingericht worden. De houder geeft aan dat de 
verbouwing binnen de komende weken gaat plaatsvinden. De kinderen krijgen een nieuwe tafel 
met ingebouwde banken, de grote banken in de groepsruimte worden verwijderd en er komt een 
uitrolbaar scherm zodat de kinderen op vakantiedagen en tijdens lange dagen een film of iets 
dergelijks kunnen kijken. 
  

De toezichthouder is tijdens dit inspectie onderzoek tot de conclusie gekomen dat, op basis van de 
door de houder verstrekte gegevens, voldoende binnen- en buitenruimte beschikbaar is voor de 
ophoging van het aantal kindplaatsen. 

 
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen dient daarom het kindaantal 
opgehoogd te worden van 17 naar 19 kindplaatsen met ingang van 6 juli 2018. 
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
Onder Accommodatie worden de binnen- en buitenruimte beoordeeld. De toezichthouder kijkt 
onder andere of de ruimtes passend ingericht zijn, in overeenstemming met het aantal en de 
leeftijd van de op te vangen kinderen en of er voldoende speelruimte is. 

  
  

  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Binnenruimte 

Er is één groepsruimte, een kantooruimte wordt bij de groepsruimte betrokken. Dubbele deuren 
naar het kantoor worden verwijderd en de extra ruimte van 5,57m2 wordt veilig en passend 
ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  

Groep Aantal m2  aantal k.  

basisgroep 61,4 19 

extra m2 aan groepsruimte 5,57   

  
Buitenruimte 

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 en is dus genoeg 
vierkante meters bij 19 kinderen. 

Buitenspelmateriaal is aanwezig op de locatie. 
Verder zijn er in de buurt speeltuinen en een bouwspeeltuin die regelmatig bezocht worden. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 Vleuterweide 
Website : http://www.sportbsovleuterweide.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000034742808 
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 :  S. Kam 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 

Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 
 
Planning 
Datum inspectie : 05-07-2018 
Opstellen concept inspectierapport :  
Vaststelling inspectierapport : 10-07-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 11-07-2018 
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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. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


