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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. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Gemeente Aa & Hunze heeft in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) de aanvraag opgenomen 

voor uitbreiding kindplaatsen van het buitenschoolse opvang O&Ki kindercentrum aan de 

Asserstraat in Gieten. Er is extra ruimte vrij gekomen bij Voetbalvereniging Gieten, waar de houder 

gebruik van kan maken.  

 

Uit het onderzoek op 21 juli 2022 blijkt dat de houder naar verwachting verantwoorde opvang zal 

gaan aanbieden die zal bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een 

veilige en gezonde omgeving. De toezichthouder adviseert de gemeente de locatie met 38 

kindplaatsen te registreren in het LRK. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de 

betreffende domeinen.  

 

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, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

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

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De houder heeft tijdig een wijziging ingediend ten aanzien van de uitbreiding van het aantal 

kindplaatsen op de BSO.  

 

Conclusie: Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Wijzigingsformulier exploitatie 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

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

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder zet medewerkers die al langer in dienst zijn in op de nieuwe BSO groep. Deze 

medewerkers zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het PRK. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 

Opleidingseisen 

Er zijn geen nieuwe medewerkers aangenomen ten behoeve van deze uitbreiding. De diploma's van 

de medewerkers zijn tijdens jaarlijkse onderzoeken opgevraagd en als voldoende beoordeeld. De 

diploma's zijn om deze reden niet opnieuw opgevraagd. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De locatieverantwoordelijke heeft tijdens de inspectie toegelicht welke beroepskrachten op de 

groepen worden ingezet. Rekening houdend met de leeftijd van de kinderen, ziet de toezichthouder 

het als aannemelijk dat er voldoende beroepskrachten op de groepen worden ingezet, na 

uitbreiding van kindplaatsen. Omdat de BKR nog niet daadwerkelijk kan worden getoetst, is de 

voorwaarde met 'niet beoordeeld' ingevuld.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Momenteel is er al een basisgroep met maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar oud. Hier 

komt nog een extra basisgroep bij met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 8 tot 9 jaar oud. De 

locatiemanager vertelt dat de leeftijdsopbouw nog aangepast kan worden en dat er wordt gezorgd 

voor een actuele beschrijving van de basisgroepen in het pedagogisch beleidsplan. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Personenregister Kinderopvang 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

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

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

De houder maakt reeds gebruik van een ruimte van de tennisvereniging, welke groot genoeg is 

voor de opvang van 22 kinderen.  

 

De houder kan per 1 augustus 2022 gebruik maken van extra ruimte binnen de voetbalvereniging, 

op hetzelfde terrein. Dit betreft: 

- de kantine van 47m2; 

- de commissiekamer van 14m2.  

Daarnaast kan de gang op de benedenverdieping gebruikt worden voor spel. In totaal is er in ieder 

geval 61m2 beschikbaar aan binnenspeelruimte, wat voldoende ruimte biedt voor uitbreiding naar 

38 kindplaatsen. 

 

Momenteel staan er in de kantine en commissiekamer al tafels met stoelen. De 

locatieverantwoordelijke vertelt dat er nog een voetbaltafel en een dartboard worden geplaatst. 

Verder worden de ruimtes in overleg met de kinderen ingericht. Dit is passend gezien de leeftijd 

van de kinderen.  

 

De BSO is een sport BSO. Om deze reden zal de opvang voornamelijk gericht zijn op sport en spel. 

De BSO kan twee keer per week gebruik maken van de sporthal en zal verder veel gebruik maken 

van de sportvelden om het gebouw heen. Daarnaast zijn buiten nog verschillende plaatsjes met 

picknicktafels, waar de BSO gebruik van kan maken. De buitenruimte is niet opgemeten, maar is 

zeker voldoende groot voor de opvang van 38 kinderen.  

 

De toezichthouder ziet het als aannemelijk dat de houder zorgt voor een veilige, passende en 

toegankelijke inrichting van de ruimtes, in overeenstemming met de leeftijd van de kinderen. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de eisen omtrent de binnen- en buitenruimte. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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

ouderparticipatieopvang 

 

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) 

 

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) 

 
 

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) 

 

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. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : O&Ki kindercentrum 

Website : http://www.oenki.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000027907023 

Aantal kindplaatsen : 22 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Daphne Joyce de Vrieze 

KvK nummer : 52707695 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 

Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400 AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Dennert 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Aa en Hunze 

Adres : Postbus 93 

Postcode en plaats : 9460 AB GIETEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 21-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 25-07-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 27-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar : 27-07-2022 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 27-07-2022 
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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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