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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd op uitbreiding kindplaatsen. 

 
Beschouwing 

De beschouwing bevat een samenvatting van de bevindingen. 

  
  

Korte beschrijving van het kindercentrum: 
Sport BSO Bommelerwaard is gevestigd op sportpark de Watertoren te Zaltbommel. De 

buitenschoolse opvang maakt gebruik van een multifunctionele ruimte in de kantine van de 

voetbalclub Sparta. 
De buitenschoolse opvang bestaat uit één groep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 

13 jaar. 
  

  
Inspectiegeschiedenis: 

Onderzoek voor en na  registratie 2016. 

  
  

Bevindingen op hoofdlijnen: 
Sport buitenschoolse opvang Bommelerwaard heeft voldoende vierkante meters ter beschikking om 

de opvang uit te breiden van 20 naar 27 kindplaatsen. 

  
Voor een nadere omschrijving en toelichting op bovenstaande, verwijs ik u naar de desbetreffende 

inspectie-items in het rapport. 
  

 
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 

 

Pedagogisch klimaat 

 

  
 

Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft in het pedagogisch beleidsplan opvang  in basisgroepen opnieuw beschreven. De 

opvang vindt nu in twee basisgroepen plaats. 
  

Conclusie: 
Het pedagogisch beleidsplan van Sport BSO Bommelerwaard voldoet aan de wettelijke eisen. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview houder) 

 Observaties (observatie van de binnen- en buitenruimte) 
 Website (Sport BSO Bommelerwaard) 

 Pedagogisch beleidsplan (april 2017) 
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Accommodatie en inrichting 

 

  

 
Binnenruimte 

 
Sport Buitenschoolse opvang Bommelerwaard heeft voor de opvang van kinderen de beschikking 

over de bestuurskamer en de multi-functionele ruimte van voetbalclub Sparta. 

De bestuurskamer meet 36.7m2 ; hier kunnen maximaal 10 kinderen worden opgevangen. 
De multi-functionele ruimte meet 57.8 m2 ;hier kunnen maximaal 17 kinderen worden 

opgevangen. 
  

Conclusie: 
Buitenschoolse opvang Bommelerwaard heeft voldoende vierkante meter ter beschikking voor 27 

kindplaatsen. 

  
 

 
Buitenspeelruimte 

 

De buitenschoolse opvang maakt voor het buitenspelen gebruik van de sportvelden van voetbalclub 
Sparta. 

  
Conclusie: 

Buitenschoolse opvang Bommelerwaard heeft de beschikking over ten minste 3m2 
buitenspeelruimte per kind. 

  

 
Gebruikte bronnen: 

 Observaties (observatie van de binnen- en buitenruimte) 
 Website (Sport BSO Bommelerwaard) 

 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over 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) 

 

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 peuterspeelza len; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Sport BSO Bommelerwaard 
Website : http://www.sportbsobommelerwaard.nl 

Aantal kindplaatsen : 20 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Sport BSO Bommelerwaard 
Adres houder : van Heemstraweg-west 27 

Postcode en plaats : 5301PZ Zaltbommel 

KvK nummer : 66223814 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  E. Dieben 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zaltbommel 

Adres : Postbus 10002 
Postcode en plaats : 5300DA Zaltbommel 

 
Planning 

Datum inspectie : 20-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 28-04-2017 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 02-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 16-05-2017 
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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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