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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van een wijzigingsverzoek ingediend door houder bij de 

gemeente. Het betreft een wijziging kindplaatsen van 25 naar 33.  

 

Beschouwing 

Conclusie  

Aan de beoordeelde voorwaarden wordt voldaan. 

 

Korte beschrijving van het kindercentrum 

In het gebouw van de voetbalvereniging D.V.O.L. op sportpark de Vossenpels, is de BSO SportBSO 

Lent gevestigd. De SportBSO is gericht op sport- en spelactiviteiten. Deze organisatie heeft nog 

één andere locatie in Bemmel. Er worden op dit moment maximaal 25 kinderen opgevangen.  

     

Houder heeft op 4 januari 2022 een aanvraag bij de gemeente Nijmegen ingediend tot uitbreiding 

van het aantal kindplaatsen naar 33. De houder wil starten met drie basisgroepen. De kinderen 

zullen ingedeeld worden op leeftijd en in een basisgroep worden maximaal 11 kinderen 

opgevangen.  

 

Inspectiegeschiedenis 

In 2020 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden en een onderzoek na registratie. 

In 2021 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waar herstelaanbod is geboden op de 

volgende onderdelen: wijzigingen, pedagogisch beleid en het personenregister. Binnen het 

onderzoek is er ook een wijziging kindplaatsen doorgevoerd.  

 

 

 

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. 

Wijziging kindplaatsen van 25 naar 33 doorvoeren a.u.b. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Wijzigingen 

De houder geeft wijzigingen onverwijld door aan de gemeente en verzoekt de gegevens te 

wijzigen. De houder heeft vooraf aan de wijziging een verzoek ingediend om het aantal 

kindplaatsen te wijzigen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie (4 januari 2022) 
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Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin zowel de organisatie brede beleidszaken als 

de locatie specifieke zaken beschreven zijn.    

 

De volgende getoetste voorwaarde is concreet volgens de eisen beschreven in het pedagogisch 

beleidsplan: 

 werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep(en) 

Er zullen drie basisgroepen worden gevormd die per basisgroep uit maximaal 11 kinderen bestaat. 

 

De groepen worden op leeftijd ingedeeld. 

Groep 1 is tussen de 4 en 6 jaar met een vaste beroepskracht 

Groep 2 tussen de 6 en 8 jaar met een vaste beroepskracht 

Groep 3 is 8+ jaar met een vaste beroepskracht 

 

Er zijn nu twee vaste beroepskrachten en er wordt een extra beroepskracht aangenomen zodat 

iedere basisgroep zijn eigen beroepskracht heeft.  

 

Verder staat er bv in de werkwijze omschreven hoe er wordt omgegaan met de groepen als e r fruit 

wordt gegeten en als er er wordt samengevoegd.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Observatie(s) (binnenruimte) 

 Pedagogisch beleidsplan (13-01-2022) 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De voorgenomen nieuwe medewerker is ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het 

personenregister. Deze medwerker is nog niet gestart en zal starten zodra de uitbreiding 

doorgevoerd is.  

 

Verder is besproken dat structureel aanwezigen op het kindercentrum ingeschreven en gekoppeld 

dienen te worden aan de houder in het personenregister. Zie hiervoor de "denklijn 

personenregister kinderopvang" van de rijksoverheid.  

Opleidingseisen 

De nieuwe voorgenomen beroepskracht beschikt over een passende opleiding volgens de meest 

recente  cao Kinderopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Personenregister Kinderopvang (nieuwe beroepskracht) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten (nieuwe beroepskracht) 
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Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

Beschikbare binnenspeelruimte 

De kinderen worden opgevangen in de kantine van de voetbalvereniging en een aangrenzende 

ruimte met banken. De ruimte wordt helemaal gebruikt door de BSO behalve het afgesloten 

bargedeelte. Hier mogen en kunnen de kinderen niet komen.  

 

Beide ruimten hebben samen de volgende oppervlakte: 182,36 m2. Houder heeft 115,5 m2  (33x 

3,5m2) binnenruimte nodig.  De ruimten samen zijn groot genoeg voor de aangevraagde 33 

kinderen. 

 

Beschikbare buitenspeelruimte 

De kinderen spelen op het grote aangrenzende kunstvoetbalveld.  

 

De houder heeft (33 x 3m2) 99m2 buitenruimte nodig. De buitenruimte is groot genoeg voor de 

aangevraagde 33 kinderen. 

 

Passende inrichting en veiligheid van de binnen- en buitenruimtes 

De binnen- en buitenruimtes zijn veilig en passend ingericht met betrekking tot het aantal en de 

leeftijdscategorie van de kinderen. Binnen zijn er zijn kasten met knutsel en spelmateriaal, er is 

een voetbaltafel en een kinderbiljardtafel die binnen gebruikt kunnen worden. Besproken is dat de 

houder voor aanvang zorgt draagt dat de verschillende groepen ook min of meer hun eigen 

aantrekkelijke binnen speelruimte hebben. Buiten op het voetbalveld worden er sportactiviteiten 

georganiseerd en is er voldoende spel en speelmateriaal.  

 

Conclusie 

De accommodatie voldoet aan de beoordeelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Observatie(s) (binnenruimte) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (4 januari 2022) 

 Plattegrond 

 Informatie beschikbare buitenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

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 en 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 werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d 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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

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) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : SportBSO Lent 

Website : http://www.sportbsolent.nl 

Aantal kindplaatsen : 25 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Bas Christianus Wilhelmus Disveld 

KvK nummer : 74851268 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  D. Goddijn 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nijmegen 

Adres : Postbus 9105 

Postcode en plaats : 6500 HG NIJMEGEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-01-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 20-01-2022 

Vaststelling inspectierapport : 24-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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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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