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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 (BSO) 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 22 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. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

 

 03-12-2019: Jaarlijks onderzoek. Tijdens het  onderzoek zijn een aantal tekortkomingen 

geconstateerd binnen de domeinen; 'pedagogisch klimaat' en 'personeel en groepen'; 
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 11-09-2020: Nader onderzoek. Tijdens dit nader onderzoek zijn de tekortkomingen uit het 

jaarlijks onderzoek van 2019 blijven staan; 

 30-11-2020: Nader onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn de tekortkomingen opgelost; 

 31-05-2021: Jaarlijks onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd 

binnen de domeinen; 'personeel en groepen' en 'veiligheid en gezondheid'. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

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

Wettelijke vereisten waaraan de houder bij het vorige toezichtbezoek niet voldeed zijn opnieuw 

bekeken. Naar aanleiding van de overtredingen binnen het voorgaande jaarlijkse onderzoek op 31 

mei 2021 heeft in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede op 24 augustus 2021 een nader 

onderzoek plaatsgevonden op het onderstaande domeinen: 

 

 'Personeel en groepen'; 

 'Veiligheid en gezondheid'. 

 

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observatie van de praktijk 

en een interview met de houder. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de 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 

Personeel en groepen 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Bevindingen jaarlijks onderzoek 31-05-2021 

Berekening minimale ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De minimale ureninzet voor 2021 is door de houder niet op de juiste wijze berekend. Uit het 

toegestuurde document 'Inzet PBM' staan de uren beschreven voor de jaren 2019 en 2020. Voor 

2021 ontbreekt de berekening. 

De houder heeft berekend dat er 18 uur nodig zijn voor het aantal fte pedagogisch medewerkers. 

De inzet van deze uren heeft de houder vervolgens als volgt omschreven: 

 

Jaar Ureninzet beleidstaken  Ureninzet coaching 

2020  6  12 

 

Dit is echter niet in overeenstemming met de gestelde eisen. Per locatie dient er minimaal 50 uur 

besteedt te worden aan beleidstaken en daarnaast dient er pedagogisch coaching plaats te vinden 

op basis van de volgende berekening: 10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers. 

 

Coaching in de praktijk 

In de praktijk is de houder, die tevens zelf als beroepskracht op de locatie werkzaam is, de 

pedagogisch coach van deze locatie. Doordat de houder zowel pedagogisch coach is als 

beroepskracht kan deze niet aan zichzelf coaching geven. Op deze wijze kunnen niet alle 

beroepskrachten op de locatie coaching ontvangen. 

 

Bovenstaande punten zijn in het inspectierapport van 2019 eerder beschreven: 

'De houder heeft de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches schriftelijk vastgelegd. 

Hierbij heeft de houder geen gebruikt gemaakt van de verplichte rekenformule voor het berekenen 

van de nodige inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. De houder heeft het document 

"Plan inzet pedagogisch medewerker-coach op Spelerij Maatjes" doorgestuurd. Binnen de 

organisatie is de houder aangesteld als pedagogisch beleidsmedewerker/coach. In het document 

staat niet opgenomen van wie de houder zelf coaching ontvangt'. 

 

Doordat dit punt in 2019 eerder is gecommuniceerd aan de houder is er geen herstelaanbod 

aangeboden. 

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan de wettelijke eisen met betrekking tot de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach. 

 

Bevindingen huidig onderzoek 

Berekening minimale ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De minimale ureninzet voor 2021 is door de houder op de juiste wijze berekend. Uit het 

toegestuurde document 'Plan inzet pedagogisch beleidsmedewerker-coach' staan de volgende uren 

beschreven: 

 

Jaar Ureninzet beleidstaken  Ureninzet coaching 

2021  50  18 
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Dit is in overeenstemming met de gestelde eisen. Per locatie dient er minimaal 50 uur besteedt te 

worden aan beleidstaken en daarnaast dient er pedagogisch coaching plaats te vinden op basis van 

de volgende berekening: 10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers. 

 

Coaching in de praktijk 

Doordat de houder zelf op de locatie werkzaam is als beroepskracht dient hij ook jaarlijks coaching 

te ontvangen. Hiervoor is een externe coach ingehuurd die 6 uur per jaar langs komt op de locatie 

om de coaching uit te voeren.  

Half september 2021 zal de eerste coachingsessie van de houder zelf plaatsvinden. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach. 
 

Gebruikte bronnen 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (diploma externe coach) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Plan inzet pedagogisch 

beleidsmedewerker-coach - versie juli 2021) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bevindingen jaarlijks onderzoek 31-05-2021  

Speerpunt veiligheid en gezondheid 

Tijdens het onderzoek is binnen het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie extra 

aandacht besteed aan het speerpunt 'hitte in de kantine'. Tijdens het bezoek aan de locatie is in de 

kantine te voelen dat de temperatuur binnen hoog is. In een aangrenzende ruimte is de 

temperatuur lager en hier hangt een thermometer en CO2-meter om het binnenklimaat te meten. 

In de kantine is geen thermometer aanwezig. Aan de beroepskracht wordt geadviseerd om een 

thermometer is deze ruimte te gebruiken, zodat zij direct actie kunnen ondernemen als zij zien dat 

de temperatuur oploopt. 

 

Een beroepskracht vertelt dat zij normaal gesproken de deuren openzetten. Dit was op het 

moment van het bezoek niet mogelijk, doordat een groep volwassenen van de naastgelegen 

buitenruimte gebruik maakten om te sporten. In de kantine hangen aan het plafond ventilatoren, 

als de beroepskracht deze aanzet is te zien dat deze geen effect hebben en langzaam ronddraaien. 

 

Na het toezichtbezoek heeft de toezichthouder bovenstaande besproken met de houder. De houder 

geeft hierop de volgende reactie: 

'tot op heden hebben we bij dreigende warmte de (plafond)ventilatoren goed kunnen gebruiken, 

waarmee de warmte beheersbaar bleef. Ik heb echter geconstateerd dat deze niet meer goed 

functioneren en te weinig verkoeling geven. We gaan uw advies opvolgen om een thermometer aan 

te schaffen. En ik heb ervoor gekozen om te investeren in een mobiel aircosysteem. Deze zal vanaf 

14 juni aanstaande op de locatie aanwezig zijn'.    

 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat hierover het volgende beschreven: 

Gezondheidsrisico’s Risico’s 

beperken 

Kinderen 

leren 

omgaan 

met 

kleine 

risico’s 

Gedrag pm’er Benodigde 

actie 

Binnenmilieu  

 

 

 

 

 

 

 

Kind verblijft in een 

ruimte die bedompt 

ruikt; te koud is; te 

warm is; muf ruikt; te 

droog is. 

Het 

binnenmilieu 

wordt aan de 

hand van de 

afspraken over 

het klimaat in 

de groep- en 

slaapruimte 

gecontroleerd 

en beheerst. 

 

 

Past de 

ventilatieafspraken en 

temperatuurinstellingen 

toe in overeenstemming 

met de afspraken 

Directeur 

eigenaar 

maakt zich 

eigen om 

elke ochtend 

de ruimtes 

een uur te 

ventileren. 

CO2 meter 

aanschaffen 

voor 8+ 

chillruimte 

(december 

2020) 

In bovenstaande schema wordt een slaapruimte beschreven, deze is echter op de locatie niet 

aanwezig.  
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De bovenstaande beschrijving komt niet overeen met de informatie die tijdens het onderzoek is 

verkregen. 

Tijdens het bezoek aan de locatie is de binnentemperatuur niet te reguleren. Door de aanpassingen 

van de houder zal dit in de toekomst wel mogelijk zijn. 

Doordat bovenstaande beschrijving tijdens het bezoek aan de locatie niet in orde was en er binnen 

een ander domein een tekortkoming is geconstateerd is er geen herstelaanbod aangeboden. 

 

Conclusie 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld rondom het thema voldoet niet aan de gestelde 

eisen. 

 

Bevindingen huidig onderzoek 

De houder heeft de volgende acties ondernomen om de temperatuur op de locatie te kunnen 

reguleren: 

 

 De houder heeft 4 mobiele airco's aangeschaft welke in de ruimte geplaatst kunnen worden 

zodra de temperatuur omhoog gaat; 

 Een thermometer/CO2 meter is in de kantine geplaatst, op een plek waar de temperatuur 

tijdens het vorige bezoek het hoogste was; 

 De houder heeft in juli een lokaal bedrijf de opdracht gegeven om een zonnedoek op maat te 

maken voor over de glasplaten op het dak. Deze constructie zal op korte termijn geplaatst 

worden. 

 

Hiermee komt het veiligheids- en gezondheidsbeleid overeen met de praktijk. 

 

Conclusie 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld rondom het thema voldoet aan de gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 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 :  R.K. Bernink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Wijk bij Duurstede 

Adres : Postbus 83 

Postcode en plaats : 3960 BB WIJK BIJ DUURSTEDE 

 

Planning 

Datum inspectie : 24-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar : 13-09-2021 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 13-09-2021 
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