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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. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een wijzigingsverzoek van de houder om 

uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

 

Beschouwing 

Algemeen 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend om het aantal opvangplaatsen uit te breiden van 

13 naar 25 kindplaatsen. 

Op de opvanglocatie wordt op dit moment in de benedenverdieping een groep van 13 kinderen in 

de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen. Na de uitbreiding komt er een tweede stamgroep bij van 

maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, deze zal worden opgevangen op de 1e 

verdieping. 

 

Bevindingen 

Het onderzoek heeft op afstand plaatsgevonden via videobellen. In het gesprek met de houder kon 

deze goed aangeven wat de plannen zijn en hoe de opvang er straks uit gaat zien. 

De ruimte is netjes, net als in de groepsruimte beneden. 

Verderop in het rapport staat per getoetst onderdeel een toelichting van de bevindingen. 

 

Conclusie: 

Er is vanuit de toezichthouder geen bezwaar tegen de uitbreiding naar 25 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, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Ten aanzien van de voorgenomen uitbreiding van het aantal kindplaatsen gelden de volgende 

eisen: 

 

De houder verplicht om deze voorgenomen wijziging tijdig door te geven aan de gemeente. 

Wijzigingen mogen pas hun effect krijgen nadat hiervoor toestemming is gekregen van de 

gemeente na advies van de toezichthouder. 

 

De houder moet aan kunnen tonen dat in de administratie rekening is gehouden met de 

voorgenomen wijziging.  

 

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

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

De houder heeft de gemeente tijdig door middel van een schriftelijk wijzigingsverzoek op de hoogte 

gebracht. De wijziging betreft een uitbreiding van het aantal op te vangen kinderen. 

 

De wijziging zal pas worden doorgevoerd na positief bericht van de gemeente. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke eisen. 

Administratie 

De houder heeft in haar administratie aantoonbaar rekening gehouden met de voorgenomen 

wijziging, wat blijkt uit de aangepaste documenten ten aanzien van het pedagogisch beleid, het 

beleid veiligheid en gezondheid en de notulen van de overleggen met de oudercommissie.  

 

De documenten zijn tijdig en volgens afspraak toegestuurd. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Personenregister Kinderopvang 
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Pedagogisch klimaat 

 

Voor wat betreft de voorgenomen uitbreiding gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Specifiek beschrijft de houder de werking 

van de stamgroepen, de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen. 

Daar waar van toepassing dient het beleidsplan een duidelijk beeld te geven van de 

omstandigheden waaronder groepen kunnen worden samengevoegd, kinderen hun stamgroep 

kunnen verlaten en op welke manier gebruik gemaakt wordt van de 3-uursregeling. 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft aanpassingen gedaan in het pedagogisch beleidsplan. 

Het gaat op aanpassingen die betrekking hebben op de voorgenomen uitbreiding van het aantal 

opvangplaatsen, zoals de omvang en samenstelling van de stamgroepen en de werking van de 

stamgroepen. 

Opvang vindt plaats op basis van stamgroepen. Dit houdt in dat een kind altijd in zijn vaste 

stamgroep wordt opgevangen. Een stamgroep, volgens de definitie in de Wet kinderopvang, is een 

vaste groep kinderen, in een vaste groepsruimte met vaste beroepskrachten. 

Onder bepaalde omstandigheden kunnen kinderen hun stamgroep verlaten, bijvoorbeeld wanneer 

alleen de peuter ergens anders een activiteit gaan doen die past bij hun leeftijd en ontwikkeling. 

Maar ook wanneer bijvoorbeeld een ouder tijdelijk een extra dagdeel af wil nemen op een moment 

dat er is de eigen groep geen plek is. Na schriftelijke toestemming van de ouders kan een kind dan 

op een tweede stamgroep worden opgevangen. 

Dit moet echter wel beschreven zijn in het pedagogisch beleid, wat de houder nu ook heeft gedaan. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (gesprek met de houder via Teams op 24-03-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

Bij dit onderdeel is gekeken of er als gevolg van de voorgenomen uitbreiding nieuwe 

beroepskrachten in dienst komen, of deze beschikken over een geldige beroepskwalificatie en of zij 

zijn ingeschreven en gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang. 

 

Daarnaast is gekeken of de uitbreiding gevolgen heeft voor de werking en stabiliteit op de 

stamgroepen. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens dit onderzoek is gekeken of er als gevolg van de voorgenomen uitbreiding nieuwe 

medewerkers in dienst zijn gekomen, of zij zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang 

en gekoppeld aan deze werkgever. 

 

Er komen voor deze uitbreiding vooralsnog geen nieuwe medewerkers nieuw in dienst, de houder 

geeft aan dit met het huidige personeel te kunnen uitvoeren.  

 

Conclusie: 

Dit onderdeel is tijdens deze inspectie niet beoordeeld. 

Opleidingseisen 

Tijdens dit onderzoek is ook gekeken of eventueel nieuw in dienst gekomen medewerkers zijn 

ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en gekoppeld aan deze werkgever. 

 

Er komen voor deze uitbreiding vooralsnog geen nieuwe medewerkers nieuw in dienst, de houder 

geeft aan dit met het huidige personeel te kunnen uitvoeren.  

 

Conclusie: 

Dit onderdeel is tijdens deze inspectie niet beoordeeld. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Als gevolg van de voorgenomen uitbreiding zal Kinderdagverblijf BuitenGewoon twee stamgroepen 

hebben. Kinderen worden opgevangen in hun eigen vaste stamgroep, met zoveel mogelijk hun 

vaste beroepskrachten. 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft op welke momenten en onder welke omstandigheden de 

groepen samen kunnen worden gevoegd of samen activiteiten doen. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (gesprek met de houder via Teams op 24-03-2022) 

• Observatie(s) (binnenruimte) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Als gevolg van de voorgenomen uitbreiding zal de houder een tweede groepsruimte in gebruik 

gaan nemen. 

Voordat er kinderen worden opgevangen moet er een inventarisatie van de groepsruimte worden 

gedaan waarbij de houder kijkt naar welke veiligheids- en gezondheidsrisico's kinderen lopen op 

het moment dat ze in deze ruimte worden opgevangen. 

Deze inventarisatie moet de houder vertalen naar concrete maatregelen en afspraken met 

medewerkers om de risico's te minimaliseren. 

Daarbij moet de houder ook vastleggen hoe er moet worden gehandeld in het geval toch een van 

de risico's zich voordoet. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld, waarin de voornaamste risico's op 

het gebied van veiligheid, gezondheid en ongewenst gedrag zijn beschreven. 

De houder heeft naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding een risico-

inventarisatie uitgevoerd voor de nieuwe stamgroepruimte en de route ernaartoe. 

 

De houder toont aan dat de risico's in de nieuwe groepsruimte zijn geïnventariseerd. 

De risico-inventarisatie heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid veiligheid en gezondheid 

omdat alle voorkomende risico's daar al in waren beschreven, ook het gebruik van de trap. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (gesprek met de houder via Teams op 24-03-2022) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 



 

 

8 van 15 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 16-03-2022 

Christelijke kinderopvang BuitenGewoon te Nieuw-Roden 

 

 

Accommodatie 

 

Als gevolg van de voorgenomen uitbreiding 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 

Er is nu een stamgroep waar maximaal 13 kinderen opgevangen worden, deze groep is beneden. 

De nieuwe groep komt op de eerste verdieping. 

 

Per kind dienst er tenminste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar te 

zijn. 

De plattegrond laat zien dat er in de nieuwe stamgroepruimte ca. 52 m² beschikbaar is, wat 

voldoende is voor de voorgenomen uitbreiding met 12 kindplaatsen. 

De inrichting moet nog plaatsvinden, de houder geeft aan dat dezelfde inrichting en materialen / 

speelgoed gebruik gaan worden als de eerste stamgroep. 

De groep heeft de beschikking over een eigen toilet en stromend water. 

 

Er zijn twee aparte slaapkamertjes boven, waar maximaal 6 bedjes komen te staan. Dit is ook het 

maximumaantal kinderen wat op een verdieping mag slapen zonder dat er een brandmeldinstallatie 

verplicht is. De slaapruimte kunnen worden geventileerd. 

 

Beide groepen delen de buitenruimte. Deze is niet gemeten, maar biedt voldoende ruimte voor de 

opvang van 25 kinderen en is passend ingericht voor de leeftijd van de kinderen. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (gesprek met de houder via Teams op 24-03-2022) 

• Observatie(s) (binnenruimte) 

• Plattegrond 
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Ouderrecht 

 

Bij dit onderdeel is gekeken of de houder ouders betrekt en informeert over de voorgenomen 

uitbreiding. 

Oudercommissie 

Er is nog geen oudercommissie ingesteld. Aangezien er minder dan 50 kinderen zijn ingeschreven 

op deze locatie is een oudercommissie niet verplicht, maar moeten ouders wel actief betrokken 

worden wanneer er veranderingen zijn op het gebied van onder andere het pedagogisch beleid en 

algemene beleid op veiligheid en gezondheid. 

 

De houder geeft aan dat ouders al bij intakegesprekken geïnformeerd zijn over de toekomstige 

uitbreiding, die nu dus plaatsvindt. Ook worden ouders regelmatig via mail en mondeling op de 

hoogte gehouden. 

Er zijn vanuit de ouders geen bezwaren geuit, maar ouders zijn juist enthousiast en nieuwsgierig. 

 

Hieruit blijkt dat de houder ouders actief betrekt bij de voorgenomen uitbreiding. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (gesprek met de houder via Teams op 24-03-2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 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) 

 
 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 

kindercentrum en de ouder. 

(art 1.52 Wet kinderopvang) 

 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  

De administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 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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Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 

- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Christelijke kinderopvang BuitenGewoon 

Website : http://www.ckobuitengewoon.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000042714222 

Aantal kindplaatsen : 13 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : I.C. Dijksterhuis 

KvK nummer : 74781332 

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 Oranje 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Noordenveld 

Adres : Postbus 109 

Postcode en plaats : 9300 AC RODEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 28-03-2022 

Zienswijze houder : 29-03-2022 

Vaststelling inspectierapport : 29-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-03-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-03-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 29-03-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


