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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 incidenteel onderzoek in verband met het verzoek tot ophoging kindaantallen. Dit 
inspectieonderzoek is uitgevoerd op basis van documentatie en observatie die heeft 
plaatsgevonden tijdens het reguliere onderzoek in september 2019. 
 

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 september 2019 heeft er een (verkort) onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 
Geconstateerd is dat de houder voldeed, op één enkel punt na, aan de getoetste eisen die volgen 
uit de Wet kinderopvang. Dit punt is door middel van een herstelaanbod opgelost.  
  
Bevindingen  
Op 7 oktober 2019 heeft de houder een mutatieverzoek ingediend voor het ophogen van de 
kindplaatsen van 19 naar 20. Naar aanleiding daarvan heeft er een onderzoek plaatsgevonden 
naast het reguliere onderzoek en is geconstateerd dat de houder over voldoende ruimte beschikt 
voor de ophoging van 19 naar 20 kindplaatsen. Op basis daarvan kan met ingang van 1 november 
2019 de registratie van Sport BSO Vleuterweide gewijzigd worden naar 20 kindplaatsen in het LRK. 
  

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

Accommodatie 
Bij een verzoek om ophoging kindaandtal kijkt de toezichthouder of er voldoende binnen en 
buitenruimte beschikbaar is, om meer kinderen te kunnen opvangen. De toezichthouder kijkt onder 
andere of de ruimtes passend ingericht zijn 
  
 

Eisen aan ruimtes 
Binnenruimte 
Het kindercentrum is gehuisvest in de Cultuurcampus in een winkelcentrum in de wijk Vleuterweide 
en beschikt over één groepsruimte. In de ruimte is in een inham een keukenblok gebouwd. Het 
keukenblok wordt verwijderd en de ruimte wordt passend ingericht als speelruimte. Als 
voorbeeld heeft de houder een andere hoek aangewezen waar op maat een 'tribune' is gebouwd, 
waar de kinderen op kunnen zitten lezen, etc.   
 
Op basis van de door de houder aangeleverde informatie wordt het volgende geconstateerd: 
 aantal m2  aantal kinderen  
 oude situatie  66,9 19 
 nieuwe situatie 70,2  20 
 
 
Conclusie 
Op basis van deze gegevens oordeelt de toezichthouder dat er voldoende passend ingerichte 
speelruimte is voor 20 kinderen.  
 

Gebruikte bronnen 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (M. Wiggers) 
• Observatie(s) (Regulier onderzoek 10 september 2019) 
• Plattegrond 
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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) 



6 van 7 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 15-10-2019 
Sport BSO Vleuterweide te Vleuten 

 

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 : 15-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 15-10-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 15-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 18-10-2019 
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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. 
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