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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. 
Op verzoek van de gemeente Delft heeft toezichthouder op 04-11-2019 een nader onderzoek 
uitgevoerd. 
Het betreft een bezoek aan de locatie. 
In dit nader onderzoek is de voorwaarde waaraan tijdens de voorgaande, reguliere inspectie niet 
werd voldaan opnieuw beoordeeld. 
Het betreft de volgende voorwaarde: 
- Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

Beschouwing 
ZON! Sport Delft maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie ZON!. 
De Sport BSO heeft momenteel 4 groepen open en biedt opvang aan maximaal 85 kinderen in de 
leeftijd van 4 – 12 jaar. Deze locatie is geopend sinds 2009. 
De locatie bevindt zich op het terrein van SV Wippolder en ligt op de grens van Delft en Delfgauw. 
Omdat de BSO gelegen is op een sportterrein, hebben de kinderen veel mogelijkheden om actief 
(buiten) te spelen, zowel in het bos en op de sportvelden, als in de sporthal. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Personeel en groepen 
  
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Inleiding 
Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te 
borgen voor de kinderen zijn in de Wet kinderopvang voorwaarden vastgelegd met betrekking tot 
onder andere een vaste groepsindeling, vaste beroepskrachten, vaste groepsruimte en een 
dagritme. 
Bij de uitwerking hiervan naar de praktijk dient de kinderopvangorganisatie het belang van het 
kind voorop te stellen. 
Ieder kind dient ingedeeld  te zijn in een vaste basisgroep. 
 
Beoordeling door toezichthouder 
Deze BSO locatie heeft momenteel vier groepen. 
 
 

Naam groep Leeftijd kind maximaal aantal kinderen 

Basisgroep 1  4-7 jaar  10 

Basisgroep 2  4-7 jaar  10 

Basisgroep 3  7-12 jaar  12 

Basisgroep 4  7-12 jaar  12 

 
 
Alle kinderen zijn ingedeeld in één van deze groepen. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview 
 Observatie(s) 
 Plaatsingsoverzicht 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
 



 

5 van 6 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 04-11-2019 

Zon! Sport Delft te Delft 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Zon! Sport Delft 
Website : http://www.kinderopvangzon.nl 
Aantal kindplaatsen : 85 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang ZON! B.V. 
Adres houder : Lookwatering 62 
Postcode en plaats : 2635EA Den Hoorn 
Website : www.kinderopvangzon.nl 
KvK nummer : 27332422 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. Onderdelinden 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Delft 
Adres : Postbus 111 
Postcode en plaats : 2600AC DELFT 
 

Planning 
Datum inspectie : 04-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 03-12-2019 
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