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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. 

Dit incidentele onderzoek vindt plaats op verzoek van de gemeente i.v.m. een wijzigingsverzoek 

kindplaatsen.  

Beschouwing 

Conclusie  

De toezichthouder concludeert dat de praktijk in orde is. 

   

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, 

de onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.   

 

SportBSO het Turfschip is een buitenschoolse opvang en gevestigd in wijkgebouw Het Turfschip 

gelegen aan de Schipperstraat in Etten-Leur. De buitenschoolse opvang maakt onderdeel uit van 

SportBSO NL B.V. 

De BSO biedt aan één groep in de leeftijd 4-13 jaar. Het kindercentrum heeft de beschikking over 

de volgende ruimtes:    

Groepsruimte: 45 m², gymzaal 1: 1083 m² , buitenruimte: 403 m²  

 

Onderzoeksgeschiedenis  

12-08-2020: Aanvraag voor exploitatie buitenschoolse opvang bij de gemeente Etten-Leur.  

03-10-2020 Onderzoek voor registratie. De toezichthouder verwacht dat de exploitatie 

redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet 

Kinderopvang.   

10-06-2021: Onderzoek na registratie. De houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

Er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot: domein pedagogisch klimaat, item 

pedagogisch beleid, domein personeel en groepen, item verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang, domein veiligheid en gezondheid, item meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling, domein accommodatie, item eisen aan de ruimtes, domein ouderrecht, 

items informatie, oudercommissie en klachten en geschillen.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op verzoek van de gemeente Etten-Leur heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden in 

verband met een wijziging kindplaatsen. Tijdens het incidenteel onderzoek is gebleken dat de 

houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen en kan de wijziging kindplaatsen worden 

doorgevoerd van 10 naar 50.  

 

Bij een volgend jaarlijks onderzoek zal het beleid met betrekking tot de wijziging van het aantal 

kindplaatsen meegenomen worden. 

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. 

De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met 

betrekking tot de brandveiligheid of bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit 

afgeeft indien dit van toepassing is op de situatie.    
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Observaties en bevindingen 

Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

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 en voldoen aan de wettelijke eisen.   

 

De buitenschoolse opvang beschikt over tenminste 3,5 m² binnenruimte en tenminste 3,0 m² vaste 

buitenruimte per aanwezig kind.  

De buitenruimte is gelegen in de directe omgeving van de buitenschoolse opvang en is veilig 

toegankelijk.    

 

Groepsruimte 1 (schepenkamer): 32 m².   

Groepsruimte 2 (herenkamer): 45 m².  

Grote gymzaal: 1083 m².   

Beschikbare buitenruimte: 403 m².   

 

De houder beschikt over voldoende ruimte om het aantal kindplaatsen uit te breiden naar 50.  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

 Observatie(s) (ruimtes) 

 Informatie beschikbare buitenruimte 
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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) 

 

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 Het Turfschip 

Website : http://www.sportbsohetturfschip.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000046328572 

Aantal kindplaatsen : 10 

 

Gegevens houder 

Naam houder : SportBSO NL B.V. 

Adres houder : Karmel 4 

Postcode en plaats : 4613 BT Bergen op Zoom 

KvK nummer : 74929003 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. Gerritsma 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Etten-Leur 

Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 4870 GA ETTEN-LEUR 
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Planning 

Datum inspectie : 24-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 24-09-2021 

Zienswijze houder : 30-09-2021 

Vaststelling inspectierapport : 30-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 21-10-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Akkoord met het rapport. 
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