
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Inspectierapport 
BSO Gamerensport (BSO) 

Albrandswaardsedijk 188 
3172XB Poortugaal 

Registratienummer 105780479 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Toezichthouder:   GGD Rotterdam-Rijnmond 

In opdracht van gemeente:  Albrandswaard 
Datum inspectie:    02-04-2020 

Type onderzoek:   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 02-04-2020 

 



 

2 van 6 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 02-04-2020 

BSO Gamerensport te Poortugaal 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE...................................................................................................................... 2 

HET ONDERZOEK ....................................................................................................................... 3 

ONDERZOEKSOPZET ....................................................................................................................... 3 

BESCHOUWING ............................................................................................................................. 3 

ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W....................................................................................................... 3 

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ............................................................................................. 4 

PERSONEEL EN GROEPEN ................................................................................................................. 4 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS ............................................................................ 5 

PERSONEEL EN GROEPEN ................................................................................................................. 5 

GEGEVENS VOORZIENING ........................................................................................................ 6 

OPVANGGEGEVENS ........................................................................................................................ 6 

GEGEVENS HOUDER ....................................................................................................................... 6 

GEGEVENS TOEZICHT ................................................................................................................ 6 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD)................................................................................................. 6 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) ............................................................................................ 6 

PLANNING ................................................................................................................................... 6 



 

3 van 6 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 02-04-2020 

BSO Gamerensport te Poortugaal 

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. 
Het nader onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een handhavingsbesluit van de 

gemeente Barendrecht. 
  

Het onderzoek heeft zich gericht op: 

 Domein 'Personeel en groepen' item opleidingseisen (voorwaarde pedagogisch 
beleidsmedewerker). 

  
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften 

zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 
 

Beschouwing 
Feiten over buitenschoolse opvang Gamerensport 
BSO Gamerensport is onderdeel van kinderopvangorganisatie C. van Gameren. De  

organisatie heeft een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf in sportcentrum 

Gamerensport. Bij BSO Gamerensport staat het sporten centraal. Sportactiviteiten worden 
afgewisseld met vrij spel en andersoortige activiteiten. Er is ruimte om 80 kinderen tegelijkertijd op 

te vangen. De BSO heeft zowel op de begane grond als op de eerste verdieping binnenspeelruimte. 
Daarnaast worden aan de kinderen sportlessen aangeboden in het sportcomplex en hebben de 

kinderen het riante buitenterrein van Albrandswaard Avonturenpark (AAP) tot hun beschikking. Dit 

is een uitdagend terrein met voor ieder wat wils. 
  

Inspectiegeschiedenis 
09-09-2019; jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd binnen het domein 

'Personeel en groepen' item opleidingseisen (voorwaarde pedagogisch beleidsmedewerker). 
18-10-2018; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het nader onderzoek is er geen overtreding meer geconstateerd op het domein 'Personeel 

en groepen' item opleidingseisen (voorwaarde pedagogisch beleidsmedewerker). 
 

De bevindingen worden nader toegelicht bij het betreffende domein. 

 

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

Personeel en groepen 
  

 

Opleidingseisen 

De houder heeft in 2019 een aanwijzing gekregen voor de geconstateerde overtreding met 

betrekking tot de opleidingseis pedagogisch beleidsmedewerker in het jaarlijks onderzoek van 
2019, te weten: 'De door de toezichthouder gecontroleerde pedagogisch beleidsmedewerker 

beschikt niet over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.' 
  

Voortgang: 
De houder heeft aangetoond dat de pedagogisch beleidsmedewerker over een voor de 

werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen 

cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk beschikt. 
 

Conclusie: De overtreding is tijdens dit nader onderzoek niet meer geconstateerd. 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (opgestuurd naar de toezichthouder 

d.d. 2-4-2020) 
 CAO Kinderopvang functieboek 2018-2019. 

 Telefonisch contact met de locatieverantwoordelijke d.d. 2-4-2020. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 
 

Opleidingseisen 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Gamerensport 
Website : http://www.gamerensport.nl 

Aantal kindplaatsen : 80 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Carolina van Gameren 

Website : www.vlno.nl 
KvK nummer : 24254534 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  E.J. Berends 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Albrandswaard 

Adres : Postbus 1000 
Postcode en plaats : 3160GA RHOON 

 

Planning 
Datum inspectie : 02-04-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 02-04-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-04-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 02-04-2020 
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