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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.
Er is een uitbreiding kindplaatsen door de houder aangevraagd. Het onderzoek bestaat uit het
beoordelen van documenten. De locatie is tijdens het jaarlijkse onderzoek bezocht en de ruimtes
zijn toen gezien.

Beschouwing
Op 16 oktober 2019 heeft GGD Drenthe in opdracht van gemeente Midden-Drenthe een incidenteel
onderzoek uitgevoerd voor een uitbreiding kindplaatsen bij KDV De Bosvlinder te Hooghalen.
Voor het KDV is een uitbreiding kindplaatsen aangevraagd voor 8 extra kindplaatsen.
Het KDV blijft gebruik maken van de eigen groepsruimte in het IKC. Deze ruimte is al in gebruik
voor de uitbreiding kindplaatsen.
Bevindingen
Tijdens dit incidentele onderzoek is gekeken naar de bestaande ruimtes. Uit het onderzoek blijkt
dat het kindercentrum aan alle inspectie-items voldoet die in dit onderzoek getoetst zijn.
De houder heeft een wijzigingsformulier ingediend, waarin 8 extra kindplaatsen worden
aangevraagd.
De toezichthouder adviseert de gemeente het aantal kindplaatsen uit te breiden van 16 naar
24 kindplaatsen.

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.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving gelden onder meer eisen met betrekking
tot doorgeven van wijzigingen in de opvang en het inrichten van de administratie. Tijdens dit
onderzoek is gecontroleerd of de houder onverwijld wijzigingen heeft doorgegeven aan de
gemeente, om het actualiseren van het landelijk register mogelijk te maken.

Wijzigingen
De houder heeft gemeente Midden-Drenthe middels een wijzigingsformulier geïnformeerd over de
uitbreiding van het aantal kindplaatsen. Met het toesturen van het wijzigingsformulier is het
actualiseren van het LRK mogelijk.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Wijzigingsformulier uitbreiding kindplaatsen De Bosvlinder

Pedagogisch klimaat
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving gelden onder meer eisen voor de inhoud
van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk.
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op de wijzigingen die de
uitbreiding kindplaatsen met zich meebrengt.

Pedagogisch beleid
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de gehele organisatie.
Aanvullend is er per locatie een pedagogisch werkplan opgesteld.
Er zijn in totaal drie groepen:
KDV-groep 0- tot 4-jarigen, maximaal 16 kinderen groot;
Peutergroep 2- tot 4-jarigen, maximaal 8 kinderen groot;
BSO-groep 4- tot en met 12-jarigen, maximaal 20 kinderen groot.
De houder heeft het werkplan aangepast, waarbij rekening is gehouden met de nieuwe
groepsgrootte. Het aantal groepen blijft gelijk.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Pedagogisch werkplan (10-09-2019)
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Accommodatie
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving gelden onder meer eisen voor de
accommodatie en inrichting.
Binnen dit onderdeel is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de veiligheid, toegankelijkheid en inrichting van
de ruimten.

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.
De kinderen zullen in dezelfde ruimtes worden opgevangen als waar ze voor de uitbreiding ook
werden opgevangen.
Het kindercentrum maakt gebruik van twee afzonderlijke groepsruimtes. De KDV-kinderen maken
gebruik van twee eigen, afzonderlijke stamgroepruimtes. Als de groepsgrootte het toelaat, voegen
de KDV- en BSO-groep 's middags samen, zoals is beschreven in het werkplan. De groep is dan
maximaal 16 kinderen groot.
De groepsruimte van het KDV is 72m² groot en biedt daarmee voldoende ruimte voor maximaal
16 kinderen, want 72 : 3,5m² = 20,57.
De peuters maken op maandag, woensdag en donderdag gebruik van het speellokaal. Ook de BSO
maakt van deze ruimte gebruik, maar nooit tegelijkertijd. Deze ruimte is 96m² groot en heeft
voldoende ruimte voor 8 peuters en 20 BSO-kinderen, want 96m² : 3,5m² = 27,4.
De ruimtes die het kindercentrum gebruikt bieden voldoende ruimte voor de uitbreiding
kindplaatsen. Het aantal kindplaatsen van het KDV gaat van 16 naar 24 kindplaatsen. Het aantal
kindplaatsen van de BSO gaat van 8 naar 20 kindplaatsen.
De buitenruimte beschikt over voldoende vierkante meters voor de uitbreiding. Er wordt gebruik
gemaakt van bestaande buitenruimtes die zijn ingericht, passend bij de leeftijd van de kinderen.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s) (van de beschikbare ruimte)
Plattegrond
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kindcentrum De Bosvlinder
http://www.kitsprimair.nl
000030062152
16
Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Kindcentra Kits Primair
Hofstraat 18
9411LB Beilen
65486757
Ja

:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
S. van Waesberge

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Midden-Drenthe
: Postbus 24
: 9410AA BEILEN

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

16-10-2019
21-10-2019
Niet van toepassing
28-10-2019
30-10-2019
30-10-2019

: 30-10-2019
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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.
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