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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Mevrouw Miranda van den Berg wil een eigen buitenschoolse opvang (BSO) starten. 
De BSO is aangrenzend aan een woonhuis. De ruimte is volledig ingericht als 

kinderdagverblijf/BSO. De ruimte is passend ingericht, er is een keukenblok en sanitair sanitair. De 
buitenspeelruimte is omheind en passend ingericht. 
  
Het maximaal aantal kinderen dat kan worden opgevangen is twee, in de leeftijd van 4-12 jaar. De 
houder zal op de groep gaan werken als beroepskracht. Daarnaast zullen er maximaal vier 
kinderdagverblijfkinderen worden opgevangen. De maximale groepsgrootte is dan zes kinderen in 
de leeftijd van 0-12 jaar. 

  

De houder heeft eerder een aanvraag gedaan voor het starten van dit kindercentrum, op 22 
februari. Er is op 8 maart 2016 een bezoek gebracht aan de locatie en er is een rapport 
geschreven. 
In verband met de zwangerschap van de houder is deze aanvraag echter weer ingetrokken en op 7 
oktober opnieuw gedaan. De situatie is exact hetzelfde gebleven als op 8 maart 2016, vandaar dat 

er niet opnieuw een bezoek is gebracht aan de locatie. De bevindingen blijven hetzelfde en staan 
beschreven in dit rapport. 
  
Er wordt voldaan aan de voorwaarden om opgenomen te kunnen worden in het LRKP. Dit geldt 
voor twee kindplaatsen. 
  

 
Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 
 

Kinderopvang Krakeel is een eenmanszaak. Het is een kleinschalig kinderopvang met maximaal 2 
kindplaatsen voor BSO-kinderen. Er worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4-12 jaar. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek met de houder op 8 maart 2016; 
mailcontact op 2 november 2016) 



 

5 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 24-11-2016 
Kinderopvang Krakeel te Hoogeveen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein wordt gekeken naar de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan. 
  
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Er is een pedagogisch beleidsplan aanwezig. Hierin staat de visie van de BSO beschreven. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek met de houder op 8 maart 2016; 

mailcontact op 2 november 2016) 

  Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Krakeel (4-12 jaar)) 
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Personeel en groepen 

 
Inleiding 

  
Binnen dit domein zijn zowel de beroepskrachten als het kantoorpersoneel steekproefsgewijs 
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag 
(VOG). 
  
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Het KDV is een eenmanszaak. De houder beschikt over een VOG natuurlijk persoon. De houder is 
tevens werkzaam als beroepskracht op de groep. De VOG is afgegeven op 26 september 2016 en 
voldoet aan de voorwaarden. 
 

 

Passende beroepskwalificatie 
 
De houder werkt als beroepskracht op de groep. Zij beschikt over een diploma leraar 
basisonderwijs (behaald op 29-8-2002) en verzorgende (behaald op 20-1-2014). 
  
Er werken (nog) geen andere beroepskrachten op de groep. 

  
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 
 

Er zal één groep voor de BSO worden opgevangen. Het gaat om maximaal twee kinderen in de 
leeftijd van 4-12 jaar. 
  
In totaal zal de groep een gemengde groep worden. De houder vangt naast twee BSO-kinderen 
ook maximaal vier kinderdagverblijfkinderen op, in de leeftijd van 0-4 jaar.  

  
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek met de houder op 8 maart 2016; 
mailcontact op 2 november 2016) 

  Verklaringen omtrent het gedrag (VOG: 26 september 2016) 
  Diploma's beroepskrachten (Leraar basisonderwijs: 29-8-2002, verzorgende: 20-1-2014) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein is gekeken naar 
- de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIE) 
  
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG) aanwezig. De RIVG betreft de 
huidige situatie. 
  
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek met de houder op 8 maart 2016; 
mailcontact op 2 november 2016) 

  Observaties (Tijdend het bezoek aan de locatie) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (bij aanvraag) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (bij aanvraag) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Inleiding 

  
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
  
 

Binnenruimte 
 
De binnenspeelruimte is 42,1 m2. Dat is voldoende ruimte voor de opvang van 12 kinderen. De 
BSO zal maximaal twee kinderen op gaan vangen. De groepsruimte is aangrenzend aan een 
woonhuis. 
 
De ruimte is passend ingericht.  

 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden.  
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 

De buitenspeelruimte is voldoende groot voor de opvang van twee kinderen. Het is direct 
aangrenzend aan de BSO en volledig omheind. 
  
De buitenspeelruimte is passend ingericht. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden. 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 

ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Krakeel 

Website : http://www.kinderopvangkrakeel.nl 
Aantal kindplaatsen : 2 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Miranda Isabella van den Berg 
KvK nummer : 60865598 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  A.M. Buigholt 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hoogeveen 
Adres : Postbus 20000 
Postcode en plaats : 7900PA HOOGEVEEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 24-11-2016 

Opstellen concept inspectierapport : 05-12-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 06-12-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder gaat akkoord met het rapport. 

 
 

 

 


