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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Waarom toezicht? 

De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor 

buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden 

gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde opvang. 

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen 

om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten 

hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 

kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die 

kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken 

op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de  GGD het 

toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. 

  

Waarop is het toezicht gebaseerd? 

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 

kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. 

 

Beschouwing 

Inleiding 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit 

kindercentrum, de onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken kindercentrum 

Buitenschoolse opvang Spelerij Maatjes is gevestigd in de sportkantine van vereniging 'CDW'. Op 

BSO-tijden is de kantine volledig voor de BSO beschikbaar en wordt deze niet door voetbalpubliek 

gebruikt. De locatie heeft de beschikking over de ruimtes op de begane grond en de 

bovenverdieping. 

 

De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met maximaal 60 

kindplaatsen per dag en is geopend sinds 2018. De buitenschoolse opvang biedt opvang aan 

kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en bestaat uit drie basisgroepen van maximaal 20 

kinderen. In de middag is de BSO geopend van maandag tot en met vrijdag. Tevens biedt de BSO 

voorschoolse opvang aan, waarbij kinderen voor schooltijd op maandag tot en met vrijdag van 

7:30 - 8:30 uur worden opgevangen. 
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Onderzoeksgeschiedenis  

 Op 19-11-2018 heeft er een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek 

zijn voldeed de houder aan de onderzochte voorwaarden. 

 Op 03-12-2019 heeft het jaarlijks onderzoek plaatsgevonden, tijdens het jaarlijks onderzoek 

zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd binnen de domeinen; pedagogisch klimaat en 

personeel en groepen. 

 Op 11-09-2020 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden, tijdens dit nader onderzoek zijn 

de tekortkomingen blijven staan. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit tweede nader onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang 

onderzocht. Wettelijke vereisten waaraan de houder bij het vorige nader onderzoek niet voldeed 

zijn opnieuw bekeken. 

Er is een nader onderzoek uitgevoerd op 11-9-2020, tijdens dit nader onderzoek voldeed de 

houder niet aan de getoetste voorwaarden. De houder heeft na het definitieve rapport, nader 

onderzoek, documenten nagestuurd. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede is er op 30-

11-2020 een tweede nader onderzoek uitgevoerd op de onderstaande items: 

 

  2.1.1 Pedagogisch beleidsplan; 

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

stagiaires 

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een de nagestuurde documenten die door de houder 

aangeleverd na het definitieve rapport, nader onderzoek van 11-09-2020. 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit nader 

onderzoek zijn onderzocht. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen is. 

Pedagogisch beleid 

Nader onderzoek 11-09-2020 

Bevindingen 

Tijdens het nader onderzoek op 11-9-2020 is het pedagogisch beleidsplan opnieuw beoordeeld. 

 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. 

 

In het pedagogisch beleidsplan versie augustus 2020 van BSO Spelerij Maatjes staat de volgende 

verdeling opgenomen: 

 

 De kinderen bij Spelerij Maatjes verschillen in leeftijd van 4 tot 12 jaar. De groep kinderen is 

op leeftijd ingedeeld in de volgende basisgroepen: 

 

- Blauw (de jongste kinderen, groepsgrootte maximaal 9) 

- Groen (tussenleeftijd, groepsgrootte maximaal 22) 

- Oranje (de oudste kinderen, groepsgrootte maximaal 22) 

- Woensdagmaatjes 

- Vrijdagmaatjes 

 

Uit de opgevraagde kindaanwezigheidslijsten van week 36 en week 37 komt naar voren dat; 

 

 Kinderen ingedeeld zijn in diverse groepen genaamd; 

- Anker 

- Windroos 

- Horn 

- Kompas 

- Zonnewijzer 

- Wegwijzer 

- Regenboog 

 

Op de kindaanwezigheidslijsten de leeftijd van de kinderen ontbreekt. 
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De houder heeft de kinderen opnieuw niet ingedeeld in de basisgroepen zoals die beschreven staan 

in het pedagogisch beleidsplan, kleur en leeftijd. Dit voldoet niet aan de gestelde eisen. 

 

Conclusie 

De houder draagt er geen zorg voor dat op de locatie wordt gehandeld conform het pedagogisch 

beleidsplan. 

 

Naar aanleiding van het definitieve rapport, nader onderzoek, is er contact geweest tussen de 

houder, toezichthouder en de gemeente. De houder heeft na het definitieve rapport, nader 

onderzoek, documenten nagestuurd. De nagestuurde documenten zijn niet beoordeeld in het nader 

onderzoek. In opdracht van gemeente Wijk bij Duurstede zijn in dit tweede nader onderzoek de 

documenten beoordeeld die door de houder nagestuurd zijn na de ontvangst van het rapport van 

het eerste nader onderzoek d.d. 11-09-2020. 

 

 

Tweede nader onderzoek 30-11-2020 

Tijdens het tweede nader onderzoek op 30-11-2020  is het pedagogisch beleidsplan opnieuw 

beoordeeld. 

 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. 

 

In het pedagogisch beleidsplan versie augustus 2020 van BSO Spelerij Maatjes staat de volgende 

verdeling opgenomen: 

 

De kinderen bij Spelerij Maatjes verschillen in leeftijd van 4 tot 12 jaar. De groep kinderen is op 

leeftijd ingedeeld in de volgende basisgroepen: 

 

- Blauw (de jongste kinderen, groepsgrootte maximaal 9) 

- Groen (tussenleeftijd, groepsgrootte maximaal 22) 

- Oranje (de oudste kinderen, groepsgrootte maximaal 22) 

- Woensdagmaatjes 

- Vrijdagmaatjes 

 

Uit de nagestuurde kindaanwezigheidslijsten van week 36 en week 37 komt naar voren dat de 

houder de kinderen van BSO Maatjes ingedeeld heeft in de basisgroepen die beschreven staan in 

het pedagogisch beleidsplan. Dit voldoet aan de wettelijke eisen. 

 

Conclusie 

De houder draagt er zorg voor dat op de locatie wordt gehandeld conform het pedagogisch 

beleidsplan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch beleidsplan (versie augustus 2020) 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen is.   

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

stagiaires 

Nader onderzoek 11-09-2020 

Bevindingen 

Tijdens het nader onderzoek op 11-9-2020 zijn de roosters en de kindaanwezigheidslijsten van 

week 36 en 37 beoordeeld. 

 

 

Uit de kind aanwezigheidslijsten en de personeelsroosters komt naar voren: 

- dat er een personeelsrooster is op centrumniveau en niet op basisgroep niveau 

- dat de leeftijden van de kinderen ontbreken op de kindaanwezigheidslijsten 

- dat de tijden van binnenkomst en vertrek van de kinderen niet genoteerd worden 

 

 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom 

van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. Dit is conform de cao Kinderopvang en cao 

Sociaal Werk. 

 

 

Conclusie: 

Uit de toegestuurde documenten kan geen conclusie getrokken worden omdat er niet op centrum 

niveau beoordeeld wordt. 

 

 

Naar aanleiding van het definitieve rapport, nader onderzoek, is er contact geweest tussen de 

houder, toezichthouder en de gemeente. De houder heeft na het definitieve rapport, nader 

onderzoek, documenten nagestuurd. De nagestuurde documenten zijn niet beoordeeld in het nader 

onderzoek. 

In opdracht van gemeente Wijk bij Duurstede zijn in dit tweede nader onderzoek de documenten 

beoordeeld die door de houder nagestuurd zijn na de ontvangst van het rapport van het eerste 

nader onderzoek d.d. 11-09-2020. 

 

 

 

Tweede nader onderzoek 30-11-2020 

Tijdens het tweede nader onderzoek op 30-11-2020 zijn de houder nagestuurde roosters en de 

kind aanwezigheidslijsten van week 36 en 37 beoordeeld. 

 

 

Uit de nagestuurde roosters en kind aanwezigheidslijsten van week 36 en week 37 
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blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen 

(beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 

 

 

Conclusie  

Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten 

ingezet. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Presentielijsten (week 36 en 37) 

 Personeelsrooster (week 36 en 37) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

Personeel en groepen 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Spelerij Maatjes 

Website : http://www.spelerijmaatjes.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000011489227 

Aantal kindplaatsen : 60 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Todd Julian Munnik 

Website : https://www.spelerijmaatjes.nl 

KvK nummer : 69608849 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD regio Utrecht 

Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 3700 AB ZEIST 

Telefoonnummer : 030-6086086 

Onderzoek uitgevoerd door :  Linda Brouwer 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Wijk bij Duurstede 

Adres : Postbus 83 

Postcode en plaats : 3960 BB WIJK BIJ DUURSTEDE 

 

Planning 

Datum inspectie : 30-10-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 30-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar : 04-11-2020 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 04-11-2020 
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