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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Op basis van het risicogestuurd toezicht zijn binnen dit jaarlijks onderzoek een beperkt aantal eisen 
onderzocht. Een overzicht van deze getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te vinden. 

Eveneens is achterin de zienswijze van de houder te lezen. 
  
De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 10 september 2019 van 15.15 tot 
16.30 uur. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de toezichthouder ook aanvullende informatie 
opgevraagd. 
 

Beschouwing 
Algemene kenmerken kindercentrum 
Kindercentrum Sport BSO Vleuterweide is sinds 31 oktober 2016 gevestigd aan de Noorderburcht 5 
te Vleuten. De BSO staat met 19 kindplaatsen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang 

(LRK). De opvang is gehuisvest in de Cultuurcampus in een winkelcentrum in de wijk Vleuterweide. 

De kinderen worden opgevangen in een basisgroep onderverdeeld in de tafelgroepen 'Wit' en 
'Rood' in de leeftijd van 4-8 jaar. 
 
Inspectiegeschiedenis 
In augustus 2018 heeft er een (verkort) onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 
Geconstateerd is dat de houder voldeed aan de getoetste eisen die volgen uit de Wet 
kinderopvang. 

 
Bevindingen  
Tijdens de huidige inspectie is geconcludeerd dat –wat betreft de getoetste voorwaarden- wordt 
voldaan aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang, op één klein punt na, namelijk een 
onderdeel in het pedagogisch beleidsplan. 
  

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 

Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat. In het rapport wordt dit verder toegelicht 
onder het betreffende domein. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Het pedagogisch beleid is een belangrijke leidraad voor beroepskrachten en een toetssteen voor 
ouders. Het pedagogisch beleid dient samen met de pedagogische praktijk te leiden tot 
verantwoorde kinderopvang. Hieronder leest u de uitkomsten van het onderzoek. 
  

Pedagogisch beleid 

De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft 

concreet hoe invulling wordt gegeven aan verantwoorde buitenschoolse opvang. Alle getoetste 
wettelijke onderwerpen staan hierin beschreven, op één punt na. 
 

De wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd 
en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning staat 
onvoldoende omschreven. 
 

Herstelaanbod 
De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan en zo de mogelijkheid om de 
geconstateerde tekortkoming te herstellen. 
 
Herbeoordeling 
Op 2 oktober 2019 heeft de toezichthouder aanvullende informatie ontvangen. Naar aanleiding 
daarvan is het pedagogisch beleidsplan met betrekking tot dit onderwerk opnieuw getoetst: De 

houder heeft een bijlage toegevoegd aan het pedagogisch beleid waarin het kindvolgsysteem wordt 
beschreven. Hiermee is de tekortkoming hersteld. 
 
De houder draagt er zorg voor dat in het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan 
wordt gehandeld. 
 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk  
Om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen maakt de toezichthouder gebruik 

van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (december 2014). Onderstaande 
voorbeelden zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
  
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef in de praktijk beoordeeld dat de houder 
voldoende zorg draagt voor verantwoorde kinderopvang. De observaties en gesprekken met de 

beroepskrachten hebben plaatsgevonden tussen 15.30 en 16.30 uur. 
  

Observatie Sport BSO Vleuterweide 
De kinderen wordt emotionele veiligheid en geborgenheid geboden doordat er 
•op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan 
•respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond 
•grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. 
Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 
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Bij aanvang van de observatie zijn de kinderen net klaar met eten en drinken. Zij zitten nog aan 
tafel en de beroepskracht meldt dat ze zo naar buiten gaan. Ze gaan naar De Scheg, een 

buitensportplaats in de buurt, van de gemeente, waar ze gebruik van mogen maken. 
De aanwezige beroepskrachten kennen het programma, de kinderen en de werkwijze op de groep. 
Zij bieden dit aan op een voor de kinderen bekende wijze. Zo worden door de beroepskracht alle 

afspraken herhaald die gelden voor het wandelen over straat. De beroepskracht vraagt de kinderen 
even rustig te zitten en te luistenen. De beroepskracht benoemt dat het al weer een tijd geleden is 
dat ze naar De Scheg hebben gewandeld i.v.m. de zomervakantie, en legt alle regels nog een 
keertje uit (twee aan twee wandel en, opletten, etc. ) Gedurende de wandeling naar de sportplaats 
hebben de beroepskrachten gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). 
  

De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten: Bij de sportplaats aangekomen begint de activiteit met een 
warming-up. De beroepskracht biedt dit op enthousiaste wijze en met grapjes aan: “Deze oefening 
gaan we 18 miljoen keer doen, zijn we al een beetje moe geworden?”  De kinderen reageren 
enthousiast op zijn grapjes en aanmoedigingen. 

  

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. Zo heeft 
een kind zich bezeerd, de beroepskracht merkt het op en vraagt het kind even naast hem te 
komen te zitten. Later vraagt hij aan het kind of het beter gaat. 
  
  

De kinderen worden gestimuleerd in de ontwikkeling van de persoonlijke competenties doordat 
kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun 
•motorische vaardigheden 
•cognitieve vaardigheden 
teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 
omgeving. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 
  

De Sport BSO heeft een doelgericht aanbod en de beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ 
met een doel (in dit geval dus sport). Er is aandacht voor kwaliteit en niveau van het spel. Er wordt 
een wedstijdje gedaan (hardlopen), maar ook een spel gespeeld waarbij kinderen ‘af zijn’ wanneer 
zij bewegen. Met de beroepskracht is gesproken over de keuzevrijheid van het kind.  Er wordt 

iedere middag 1 uur sport en spel aangeboden. Het kan het voorkomen dat een kind geen zin heeft 
om te sporten. De beroepskracht meldt dat de kinderen niets verplicht zijn. In zo’n geval proberen 

ze het kind te motiveren door het bijvoorbeeld scheidsrechter te laten zijn.  En uit ervaring weet de 
beroepskracht: “Zien bewegen doet bewegen”. 
  
Een punt dat is besproken met de beroepskracht is de autonomie en zelfstandigheid van de 
kinderen. De werkwijze van de beroepskracht is zeer gestructureerd, de beroepskracht meldt dat 
dit een bewuste keuze is en voor hen een prettige werkwijze om rust te bewaren. Dit blijkt onder 
andere uit de overgang vanaf het tafelmoment tot het spel op het sportveld: Wanneer de kinderen 

aan tafel zitten wordt om de beurt hun naam geroepen en wordt het kind een hesje aangetrokken. 
Wanneer iedereen een hesje aan heeft, moeten zijn buiten op de witte lijn gaan staan en de twee 
namen die genoemd worden mogen bij de ‘meester’ komen staan. Zo wordt een rijtje gevormd. 
Voor de houder is het goed om alert te zijn op de balans tussen het bieden van structuur en de 
eigen inbreng / zelfstandigheid van de kinderen. Zo hebben de kinderen bijvoorbeeld inmiddels de 
leeftijd bereikt dat ze ook zelf hun vestjes kunnen aantrekken. 
  

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 
  
De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol (modeling). Zij gedragen 
zich volgens de waarden en normen die in het pedagogisch beleid staan.  Zo staat er in het 

pedagogisch beleid o.a. het volgende beschreven:  “De pedagogisch medewerker biedt structuur en 
stelt regels op, zodat het kind weet waar het aan toe is. De vastgestelde regels worden 
doorgenomen met de kinderen.”  Zoals eerder beschreven is dit in de praktijk meer dan eens te 
zien geweest. Bij verschillende activiteiten, zoals het lopen over straat, worden de afspraken 
herhaald. Kinderen lijken goed op de hoogte te zijn van afspraken doordat ze uitvoeren wat er 
gevraagd wordt. De middag verloopt rustig en gestructureerd. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview (Houder / beroepskracht) 
 Observatie(s) (10 september 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 
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Personeel en groepen 
In het domein ‘Personeel en groepen’ worden diverse onderdelen getoetst. Als eerste wordt 
beoordeeld of personen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (tijdig) 
ingeschreven èn gekoppeld zijn in het Personenregister kinderopvang. Iedereen die wil werken of 
structureel aanwezig is in de kinderopvang moet zich inschrijven in het Personenregister 
kinderopvang. Na inschrijving worden deze personen continu gescreend. Ook wordt getoetst of 
medewerkers in het bezit zijn van een kwalificerend diploma en of er wordt voldaan aan de eisen 
omtrent de inzet van leerlingen. 

 
Verder kijkt de toezichthouder of wordt voldaan aan eisen die gesteld worden aan de inzet van het 
aantal beroepskrachten. Ook wordt getoetst hoe de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers 
wordt vormgegeven. 
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef geoordeeld dat personen die werkzaam zijn of 

structureel aanwezig zijn op de locatie, met hun VOG zijn geregistreerd in het Personenregister 
Kinderopvang. Deze personen zijn in het register gekoppeld aan de houder voor aanvang van de 
werkzaamheden. 
 
De steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de houder, sinds het laatste 
inspectiebezoek in dienst is getreden en de personen die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn. 

 

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef geoordeeld dat alle beroepskrachten 
beschikken over een passende opleiding, zoals in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal werk is 
opgenomen. Deze steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de houder, sinds het 
laatste inspectiebezoek in dienst is getreden en het personeel dat ten tijde van het inspectiebezoek 
werkzaam was. 

 
Sport BSO Vleuterweide heeft twee pedagogisch beleidsmedewerkers aangewezen. De houder zelf 
neemt de coachingstaken voor zijn rekening en zit in de afrondende fase van een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals is opgenomen in de meest recent aangegeven cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. De houder zelf wordt gecoacht door een externe PBM-er. 
 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. Op basis van observatie  is 
geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. Ten tijde van de inspectie waren er 
twee beroepskrachten met 17 kinderen aanwezig. 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De toezichthouder heeft beoordeeld dat de houder de wijze van inzet van de pedagogisch 
beleidsmedewerker (pbm-er) en de verdeling over de verschillende kindercentra schriftelijk heeft 
vastgelegd  in het pedagogisch beleidsplan welke te vinden is op de website van de houder.  

Hierdoor is het inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten. Het minimaal in te zetten uren heeft 
de houder bepaald op grond van de rekenregels in het Besluit kwaliteit kinderopvang met als 
peildatum 1 januari 2019. Of iedere beroepskracht coaching heeft ontvangen kan worden 

beoordeeld tijdens de inspectie van 2020. 
 
Hiermee voldoet de houder aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de inzet 
van pedagogisch beleidsmedewerkers. 
 
 



8 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-09-2019 
Sport BSO Vleuterweide te Vleuten 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Het kindercentrum bestaat uit 1 basisgroep in de leeftijd van 4 tot en met de leeftijd dat de 

kinderen het basisonderwijs verlaten en bestaan uit maximaal 19 kinderen. De houder heeft 
gedurende dit onderzoek een ophoging kindplaatsen aangevraagd, en wil uitbreiden met één 
kindplaats. De uitkomsten zijn in een hiervan zijn in een separaat rapport te lezen.  

 
Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat de houder voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden 
met betrekking tot de stabiliteit van de opvang voorkinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Houder / beroepskracht) 
 Observatie(s) (10 september 2019) 

 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
De houder van een kindercentrum dient een beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en 
gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder dient er zorg voor te 
dragen dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van dit beleid en hier naar handelen. Tevens 
moeten zij relevante documenten kunnen inzien. 
 
Kinderopvangorganisaties spelen een belangrijke rol in de signalering en de melding van 
vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. De kans dat medewerkers te maken 

krijgen met dit onderwerp, is aanwezig. Hiervoor dient de houder een meldcode 
kindermishandeling te hebben vastgesteld. 
 
  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

In het kindercentrum is een meldcode vastgesteld welke is gebaseerd op de model-meldcode 
‘Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’ (versie juni 

2018), van de brancheorganisaties en de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang 
BOINK. Hierin is onder andere het afwegingskader en het stappenplan bij een vermoeden van 
(dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling opgenomen. De meldcode bevat verder 
alle onderwerpen die volgens de Wet kinderopvang hierin horen te staan (zie het overzicht achter 
in het rapport). 
 

De houder en beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldplicht die de Wet kinderopvang 
voorschrijft. De houder heeft in het najaar van 2018 een training gevolgd speciaal gericht op het 
afwegingskader. Verder is de o.a. meldcode digitaal gedeeld met de beroepskrachten en komt het 
onderwerp in teamoverleggen aan de orde.   
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Houder / beroepskracht) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie juni 2018) 
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Ouderrecht 
  
 

Klachten en geschillen 

De houder heeft een regeling getroffen voor de behandeling van de klachten. Deze regeling is 
schriftelijk vastgelegd in het document "Klanttevredenheid Sport BSO Vleuterweide". Deze 
klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen. 
 

De houder van het kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Klachtenregeling (document: Klanttevredenheid Sport BSO Vleuterweide) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 
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Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 

en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 

ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 
2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten 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. 
 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder van een kindercentrum 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 afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- 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) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 
het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 

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 wettelijk 

adviesrecht. 
 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sport BSO Vleuterweide 
Website : http://www.sportbsovleuterweide.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000034742808 
Aantal kindplaatsen : 19 
 

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 :  J. Stoel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

 

Planning 
Datum inspectie : 10-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 14-10-2019 
Vaststelling inspectierapport : 04-11-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 05-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 05-11-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 
Hierbij de zienswijze van Sport BSO Vleuterweide op het concept inspectierapport n.a.v. het 
inspectiebezoek van 10 september 2019. 
Op pagina 4 onder Pedagogisch beleid staat beschreven: 
 
“De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan 

beschrijft concreet hoe invulling wordt gegeven aan verantwoorde buitenschoolse opvang. 
Alle getoetste wettelijke onderwerpen staan hierin beschreven, op één punt na. 
De wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning staat onvoldoende beschreven.” 
 
De concrete uitwerking van dit onderwerp staat beschreven in het document 

‘kindvolgsysteem’, wat tot voor kort een apart document was. Ter volledigheid van het 
pedagogisch beleidsplan is dit document toegevoegd als bijlage. 
 

 
 


