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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Naar aanleiding van de melding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen is een onderzoek uitgevoerd bij Sportieve Naschoolse Opvang (SNO) Barneveld. 
Het gaat om een registratie in verband met een verhuizing naar een ander adres. De naschoolse 

opvang moet verhuizen, omdat er een verbouwing plaats gaat vinden op hun oude 
opvangadres. De beroepskrachten zullen de kinderen van 1 mei 2017 tot de zomervakantie van 
2018 op dit nieuwe adres opvangen. Daarna keren zij terug naar hun oude adres. 
  

Op de nieuwe locatie hebben de houder, de beroepskracht en een vertegenwoordiger van de 
korfbalvereniging (ODIK) de toezichthouder rondgeleid en te woord gestaan. 

 

 
Beschouwing 

  
Feiten over SNO Barneveld 
SNO staat voor Sportieve Naschoolse Opvang. De houder biedt ook Sportieve Naschoolse 
Opvang op twee andere locaties, namelijk in Woudenberg en Leusden. Per dag is er plaats voor 
maximaal 30 kinderen van 4 t/m 12 jaar. Bij SNO zijn de activiteiten veelal gericht op sport en 
spel. 
  

Herstelaanbod 
Binnen het domein 'Veiligheid en gezondheid' heeft de houder de mogelijkheid gekregen om via 

'Herstelaanbod' alsnog aan twee voorwaarden te voldoen. Het gaat om voorwaarden bij het 
inspectie-item 'Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid'. Bij het betreffende inspectie-item is 
meer informatie te vinden.  
  

Belangrijke bevindingen 
De kantine en het sportveld van korfbalvereniging ODIK zijn geschikt om maximaal 30 kinderen op 
te vangen. De beroepskrachten zullen de kantine iedere opvangdag opnieuw inrichten door op 
verschillende plekken kleden en speelgoed neer te leggen. De houder is van plan in ieder geval 
plekken te creëren om te gamen, te bouwen, te knutselen, te relaxen en spelletjes te doen. Buiten 
is een klein speeltoestel te vinden en kunnen de kinderen sporten op het sportveld van de 
Korfbalvereniging. 

  
De houder heeft in de binnen- en buitenruimte naar de veiligheids- en gezondheidsrisico's gekeken. 

Aangezien de hockeyclub per 1 maart start met verbouwingen, zal de houder vanaf dat moment 
opnieuw naar de risico's moeten kijken. De toegangsdeur van de kantine komt op een andere 
plaats te zitten, waardoor de kinderen op een andere manier het terrein op zullen komen. De 
beroepskracht zal de kinderen steeds duidelijk maken waar zij wel en niet mogen komen. 
  

Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein heeft de toezichthouder alleen bekeken of de verklaring omtrent het gedrag 
(VOG) van de houder bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie niet ouder was dan twee 
maanden. 
  

 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De toezichthouder heeft deze voorwaarde niet beoordeeld, omdat de gemeente met de houder 
heeft afgesproken dat de oude verklaring omtrent het gedrag (VOG) nog voldoet. Deze VOG is 
gedateerd op 12 februari 2016. Op het moment dat de groep weer teruggaat naar het oude adres, 
dient de houder wel een nieuwe VOG aan te vragen. 

 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de houder) 
 Interview (gesproken met de beroepskracht en een vertegenwoordiger van ODIK) 

 Verklaringen omtrent het gedrag (voor rechtspersonen van 12/2'16) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is gekeken naar de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid en de plannen 

van aanpak die daaraan gekoppeld zijn. De houder moet de risico's in alle ruimtes geïnventariseerd 
hebben. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De houder heeft in alle ruimtes naar de risico's gekeken. De beschrijving van de risico's was echter 
niet in overeenstemming met de actuele situatie. Bovendien was er geen plan van aanpak 
gemaakt. 

  
Herstelaanbod 
De houder heeft de mogelijkheid gekregen om via 'Herstelaanbod' een realistischer beeld van de 
veiligheidssituatie te schetsen en een plan van aanpak te maken. Binnen de gestelde termijn (10 

dagen) heeft de houder een nieuwe inventarisatie en een plan van aanpak naar de 
toezichthouder gestuurd. 
  
Plan van aanpak en regels 
Er zijn regels voor binnen en regels voor buiten opgesteld. De regels zijn opgenomen in het 
pedagogisch beleidsplan (Oudermap 2016) en komen op het whiteboard in de gang te hangen, 
aldus de beroepskracht. De beroepskracht zal de regels bij de start op de nieuwe locatie regelmatig 

met de kinderen doornemen. 
  
In het plan van aanpak staat het als volgt omschreven: 

 'De 1e week van ons nieuwe onderkomen bij ODIK wordt er elke dag aandacht besteed aan de 
regels voor binnen en buiten. We zullen een afscheiding maken met pylonen tot waar de 
kinderen mogen komen. Dit wordt ook elke dag van de 1e nieuwe week besproken met alle 

kinderen. Tevens lopen we een rondje over het terrein om de kinderen te laten zien waar ze 
overal mogen komen en waar niet. Dit wordt tevens gedaan voor de binnenruimte. Op deze 
manier weten alle kinderen binnen een week waar ze mogen spelen en waar niet. Dit wordt 
ook met alle werknemers besproken. Alle ouders worden op de hoogte gebracht middels de 
nieuwsbrief'. 

  
Risico-inventarisatie gezondheid 

De risico-inventarisatie gezondheid die voor de locatie op de Barnseweg gemaakt is, is ook van 
toepassing op de locatie 'Wethouder Rebellaan'. 
  

Conclusie 
De houder voldoet, na gebruik te hebben gemaakt van het herstelaanbod, binnen het domein 
veiligheid en gezondheid aan de getoetste voorwaarden. 
 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de houder) 
 Interview (gesproken met de beroepskracht en een vertegenwoordiger van ODIK) 

 Observaties (in de binnen- en buitenruimte) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (van 2 maart 2017) 
 Actieplan veiligheid (Plan van aanpak ODIK van 2 maart 2017) 
 Huisregels/groepsregels (voor binnen en buiten) 

Beleidsplan SNO Barneveld - Oudermap 2016 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters dat per kind beschikbaar is en om de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 
 
Oppervlakte 

De binnenruimte heeft een oppervlakte van 111 m². Per kind is dus 3,5 m² beschikbaar als er 30 
kinderen aanwezig zijn. De kinderen mogen niet achter de bar komen, dus eigenlijk zou je het 
baroppervlak eraf moeten trekken. Aangezien er tot nu toe maximaal 20 kinderen aanwezig zijn, 

blijft er dan nog steeds voldoende ruimte beschikbaar. Bovendien spelen de kinderen het grootste 
deel van de tijd buiten. Als het aantal kinderen dat gebruik gaat maken van de opvang richting 30 
gaat, dan mogen de kinderen ook in de bestuurskamer spelen.  
  

Inrichting 
De houder gaat de kantine van korfbalvereniging ODIK als groepsruimte gebruiken. Leden van 
ODIK, een popkoor, een kerk en een klaverjasclub maken in de avonduren ook gebruik van deze 
ruimte. De houder kan de ruimte dan ook niet permanent inrichten. De beroepskracht zorgt, 
voordat de kinderen uit school komen, voor een tijdelijke inrichting. Hij creëert speelplekken en zet 
tafels klaar. Er komt in ieder geval een plek om te gamen, te bouwen, te knutselen, te relaxen en 
om spelletjes te doen. 

  
  
Buitenspeelruimte 

 
Er is meer dan voldoende buitenruimte beschikbaar voor de kinderen. Grenzend aan de kantine is 
de buitenruimte voor een deel overkapt met (zonne)schermen, zodat de kinderen daar aan de 

picknicktafels bijvoorbeeld kunnen eten en drinken. De kinderen mogen op het speeltoestel spelen 
dat vlakbij de binnenruimte staat en zullen veel gaan sporten op het sportveld van de 
korfbalvereniging. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Observaties (in de binnen- en buitenruimte) 
 Plattegrond (van ODIK) 

Eigen meetgegevens 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 

buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling 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 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) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(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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De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(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) 

De buitenspeelruimte 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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : SNO Barneveld 

Website : http://www.itssnotime.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Neemt deel aan pilot(s) 
Pilot(s) 

 
 

Herstelaanbod 
 

 

Gegevens houder 

Naam houder : SNO Leusden 
Adres houder : Postbus 45 
Postcode en plaats : 3790CA Achterveld 
Website : www.snoleusden.nl 
KvK nummer : 51302047 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Miriam Rogmans 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Barneveld 
Adres : Postbus 63 
Postcode en plaats : 3770AB BARNEVELD 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 03-03-2017 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 06-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 14-03-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


