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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
De houder van Jimsports VOF heeft op 2 september 2016 een aanvraag tot registratieopname 
ingediend met ingang van 31 oktober 2016 voor buitenschoolse opvang (BSO) Sport BSO 

Vleuterweide met 17 kindplaatsen. Op 14 september 2015 zijn de laatste benodigde documenten 
ontvangen waarmee de aanvraag compleet is. 
De houder van BSO Sport BSO Vleuterweide 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 de groepen 'Wit' en 'Rood'. Voor de sportactiviteiten wordt gebruik gemaakt van de gymzaal op 

de Kweektuinlaan 11. ( Basisschool De Twaalfruiter). Er wordt gestart met de opvang van kinderen 
in de leeftijd 4-8 jaar. 
  
Een inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op 5 oktober 2016 om te beoordelen of de locatie aan 
de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Hierbij zijn o.a. de afmetingen en de veiligheidsaspecten van 

de binnen- en buitenruimte getoetst. In het kader van overleg en overreding zijn er een aantal 
aanpassingen aan het pedagogisch beleidsplan gedaan en zijn een aantal documenten nagestuurd. 
De toezichthouder heeft deze documenten op 10 oktober 2016 ontvangen. 
 
Het inspectiebezoek heeft plaatsgevonden voor exploitatie, hierdoor konden niet alle voorwaarden 
van de inspectie-items worden beoordeeld. Deze voorwaarden zullen worden beoordeeld tijdens 
een onderzoek na exploitatie. 

  
De binnen- en buitenruimte heeft voldoende ruimte voor het aantal gevraagde kindplaatsen. 
  
De toezichthouder heeft de indruk dat de houder redelijkerwijs aan alle eisen bij of krachtens de 
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen zal gaan voldoen. Om die reden wordt 
geadviseerd om BSO Sport BSO Vleuterweide per 13 oktober 2016 op te nemen in het Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
 
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. 05-10-2016) 
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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. 

  
Van de overige getoetste items zijn de meeste duidelijk en observeerbaar beschreven. Er 

ontbreekt de beschrijving van het item: 'de wijze waarop de ondersteuning door de achterwacht is 
geregeld'. 
Tevens wordt de informatie over de groepssamenstelling in relatie tot de leeftijden en de 
dagindeling nog verder aangepast. 
De toezichthouder heeft in het kader van overleg en overreding het aangepaste pedagogisch 
beleidsplan op 10 oktober 2016 ontvangen van de houder. 
  

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. 

  
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 05-10-2016) 

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

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Algemeen 
Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een 
VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor het werken met 

kinderen. 
  
BSO Sport BSO Vleuterweide 
Bij dit onderzoek zijn de verklaringen omtrent het gedrag getoetst van de houder(s) als zijnde 
rechtspersoon. Deze VOG voldoet aan de wettelijke eisen. 
  
De houder gaat zelf als beroepskracht werken op de locatie in de eerste basisgroep. Deze VOG, die 

op andere criteria wordt getoetst, wordt zo spoedig mogelijk aangevraagd.  

De andere houder gaat op langere termijn bij een kind aantal van 11 en meer de tweede groep 
kinderen begeleiden. Deze VOG zal ook op korte termijn aangevraagd en overlegd worden. 
Tevens wordt deze beroepskracht ingezet indien er extra begeleiding nodig is en/of bij 
calamiteiten. 
Beide houders zullen niet eerder starten in de functie van pedagogisch medewerker op deze BSO 
voordat een geldig VOG overlegd is. 

 
 
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 Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening staan de diploma's beschreven die voldoen aan 
deze eis. 
  
BSO Sport BSO Vleuterweide 

Bij het onderzoek zijn de diploma's getoetst van de medewerkers die als beroepskracht ingezet 
gaan worden op deze locatie. Hierbij is gebleken dat deze medewerkers in het bezit zijn van een 

passende beroepskwalificatie conform de geldende CAO Kinderopvang. 
 
 
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'. 

In eerste instantie zullen op deze BSO kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar opgevangen worden. 
  
Conclusie 

Het gevoerde beleid van de houder omtrent de opvang in groepen voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 05-10-2016) 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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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. De risico-inventarisatie is voor iedere 
ruimte apart ingevuld. Zowel voor veiligheid als voor gezondheid zijn er huisregels gemaakt. De 
locatie van de (externe) gymzaal is op dit moment nog niet definitief; de risico-inventarisatie voor 

deze ruimte zal nog overlegd worden. 

 
Inmiddels heeft de toezichthouder in het kader van overleg en overreding de risico-inventarisatie 
veiligheid ontvangen van de (externe) gymzaal van basisschool De Twaalfruiter waar de 
sportactiviteiten zullen plaatsvinden. 
  
Het inspectiebezoek heeft voor exploitatie plaatsgevonden. Hierdoor kan niet beoordeeld worden of 

alle risico's geheel juist ingeschat zijn. De kans dat een ongeval zich voordoet betreft namelijk een 
samenspel tussen de fysieke ruimtes en het gebruik hiervan. 
  
Tijdens een volgend inspectiebezoek zal beoordeeld worden of risico's gereduceerd worden door 
het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn. 
  

Het inspectiebezoek heeft voor exploitatie plaatsgevonden. Hierdoor is er nog geen 
ongevallenregistratie aanwezig, noch een overzicht van getroffen maatregelen. 
  
Tijdens een volgend inspectiebezoek zal deze voorwaarde meegenomen worden in de beoordeling. 
  

Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent veiligheid en gezondheid voldoet aan de gestelde 

eisen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Algemeen 
Kinderopvangorganisaties spelen een belangrijke rol in de signalering en de melding van 

kindermishandeling. De kans dat medewerkers, werkzaam bij een kindercentrum, te maken krijgen 
met (een vermoeden) van kindermishandeling, is aanwezig. Hiervoor dient de houder van een 
kindercentrum een Meldcode kindermishandeling te hebben vastgesteld. 
  
BSO Sport BSO Vleuterweide 
De houder maakt gebruik van de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld van 1 juli 2013. 

  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de Meldcode kindermishandeling voldoet aan de 

hieraan gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 05-10-2016) 

  Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 05-10-2016) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (juni 2016 en van de gymzaal-oktober 2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (juni 2016) 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
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  Huisregels/groepsregels (Opgenomen in het Pedagogisch Beleidsplan) 
  Meldcode kindermishandeling (Versie juli 2013) 
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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. Het spelmateriaal zal bij een volgend 
inspectieonderzoek meegenomen worden in de toetsing van de passendheid van de inrichting van 
de binnenruimte bij het daadwerkelijk gebruik door de kinderen. 
  
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 zullen 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. 05-10-2016) 

  Plattegrond (ontvangen op 10 oktober 2016) 
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Ouderrecht 

 
  

 
Klachten en geschillen 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. 
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. 05-10-2016) 
  Klachtenregeling (Interne Klachtenregeling Sport BSO Vleuterweide oktober 2016) 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

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 

De houder heeft 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) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 

(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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) 

 

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 van B&W 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) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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) 

 

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) 
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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 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 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) 

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) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit 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) 

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) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 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) 
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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 een bij de houder werkzame persoon jegens 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 : Jimsports 
Adres houder : Steenschuit 3 

Postcode en plaats : 3402MG IJsselstein 
KvK nummer : 30256103 
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 : 05-10-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-10-2016 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: n.v.t. 

Openbaar maken inspectierapport : 17-10-2016 
 

 

 



 

16 van 16 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 05-10-2016 
Sport BSO Vleuterweide te Vleuten 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Bij dit onderzoek voor registratie is geen gelegenheid geboden voor het indienen van een 
zienswijze. Omdat er een positief advies is uitgebracht t.a.v. de registratie van deze voorziening 
van buitenschoolse opvang, is direct een definitief rapport opgesteld. 

 
 
 

 


