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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. 

 

De gemeente Ede heeft een nader onderzoek aangevraagd n.a.v. het jaarlijkse onderzoek eerder 

dit jaar 28-04-2022. Op 15-07-2022 heeft de toezichthouder kinderopvang een onderzoek 

uitgevoerd bij Sport- en Zwem BSO Knoet. 

Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens het jaarlijkse onderzoek niet 

werd voldaan opnieuw beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. U leest de bevindingen in dit 

rapport. 

 

Feiten over het kindercentrum 

Buitenschoolse opvang 'Sport- en Zwem BSO Knoet' is een zelfstandige kinderopvangorganisatie, 

gevestigd in het clubhuis van de Edese IJsvereniging (EIJV). De bso biedt opvang aan maximaal 

110 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de leeftijd waarop voor die kinderen de basisschool 

eindigt. Bij deze bso staat het behalen van de zwemdiploma’s in bso-tijd centraal bij de kinderen 

van 4 - 7 jaar. Bij de kinderen 8 – 13 jaar staan een aantal populaire keuzesporten centraal zoals 

voetbal, tennis, skaten & skeeleren, judo, schaatsen en turnen. De bso beschikt hiervoor over 

verschillende sportfaciliteiten zoals de aangrenzende sportvelden en de gymzalen van het verderop 

gelegen Pallas Athene College. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• Jaarlijks onderzoek september 2019; De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden van 

de Wet kinderopvang. 

• Incidenteel onderzoek november 2019; De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden van 

de Wet kinderopvang omtrent de uitbreiding naar 110 kindplaatsen. 

• Jaarlijks onderzoek juni 2020; Bij dit onderzoek werden tekortkomingen geconstateerd binnen 

de domeinen 'personeel en groepen' (VOG niet gekoppeld) en 'Ouderrecht'. (Laatste 

inspectierapport niet op de website). 

• Jaarlijks onderzoek juli 2021; De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden van de Wet 

kinderopvang. 

• Jaarlijks onderzoek april 2022; Bij dit onderzoek werd een tekortkoming geconstateerd binnen 

het domein 'personeel en groepen' (VOG's niet gekoppeld). De houder voldoet niet aan alle 

getoetste eisen van de Wet kinderopvang. 

• Incidenteel onderzoek juni 2022; Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een signaal. 

Bij dit onderzoek is vastgesteld dat de tekortkoming uit het jaarlijks onderzoek van april 2022 

nog niet is opgeheven. De houder voldoet verder aan alle andere getoetste voorwaarden van 

de Wet kinderopvang. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het jaarlijkse onderzoek op 28 april 2022 heeft de toezichthouder vastgesteld dat van vier 

stagiaires de koppeling met de houder ontbreekt in het personenregister kinderopvang (PRK). 
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Hierop heeft de gemeente Ede een aanwijzing gestuurd naar de houder. Op 14 juni 2022 blijkt 

tijdens een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een signaal dat deze tekortkoming nog niet 

is opgeheven. Twee van de vier stagiaires zijn nog steeds niet gekoppeld aan de houder in het 

PRK. 

 

Op 15-07-2022 heeft de toezichthouder vastgesteld dat tekortkoming is opgeheven en de houder 

voldoet aan de gestelde eisen van de Wet kinderopvang. 

 

Conclusie 

De conclusie is dat 'Sport- en Zwem BSO Knoet', aan de getoetste voorwaarden van de Wet 

kinderopvang voldoet. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

Voor dit onderwerp geldt de volgende eis: 

 

De houder moet verplichtingen uit eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

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

gelezen en/of besproken is.    

 

Naleving handhaving 

De houder van het kindercentrum neemt de maatregelen binnen de bij de aanwijzing 

onderscheidenlijk het bevel gestelde termijn. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Aanwijzing van de gemeente (zaaknummer 2022062229133 15-07-2022) 

• Personenregister Kinderopvang (15-07-2022) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp geldt de volgende eis: 

 

Elke beroepskracht moet ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. 

 

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

beschrijving van wat bekeken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens het jaarlijkse onderzoek op 28 april 2022 heeft de toezichthouder vastgesteld dat van vier 

stagiaires de koppeling met de houder ontbreekt in het Personenregister kinderopvang (PRK). 

Hierop heeft de gemeente Ede een aanwijzing gestuurd naar de houder. Tijdens een incidenteel 

onderzoek naar aanleiding van een signaal op 14 juni 2022, blijkt deze tekortkoming nog niet te 

zijn opgeheven. Twee van de vier stagiaires zijn nog steeds niet gekoppeld aan de houder in het 

PRK. 

 

Op 15-07-2022 heeft de toezichthouder vastgesteld dat de vier stagiaires staan ingeschreven in 

het PRK en zijn gekoppeld aan de houder. De tekortkoming is hiermee opgeheven. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang (15-07-2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

Naleving handhaving 

De houder van het kindercentrum neemt de maatregelen binnen de bij de aanwijzing 

onderscheidenlijk het bevel gestelde termijn. 

(art 1.65 lid 5 Wet 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) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Sport- en Zwem BSO Knoet 

Website : http://www.bsoknoet.nl 

Aantal kindplaatsen : 110 

 

 

Gegevens houder 

Naam houder : BSO Sporten V.O.F. 

Adres houder : Wim Kanstraat 8 

Postcode en plaats : 6836 ME Arnhem 

Website : www.bsoknoet.nl 

KvK nummer : 52001806 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ Arnhem 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Hugo van Mil 

 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ede 

Adres : Postbus 9022 

Postcode en plaats : 6710 HK EDE GLD 
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Planning 

Datum inspectie : 15-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 15-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 22-07-2022 

 

 

 

 

 

 


