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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 
In verband met het uitbreiden van het aantal kindplaatsen is een incidenteel onderzoek gedaan bij 
Buitenschoolse Opvang (BSO) Kinderopvang Krakeel loc Noordscheschut. 

 
 

Beschouwing 
Buitenschoolse Opvang (BSO) Kinderopvang Krakeel loc Noordscheschut bevindt zich in een 
basisschool in Noordscheschut. De BSO heeft de beschikking over meerdere ruimtes. 
  
De houder heeft een aanvraag gedaan voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 20 naar 
30 kindplaatsen. 
  

De toezichthouder geeft een positief advies af voor de uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 

20 naar 30 kindplaatsen. 

 
 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 
 

Accommodatie 

 
 
Inleiding 

Onder de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting. 
Binnen dit onderdeel zijn 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 BSO heeft de beschikking over twee ruimtes in basisschool het Blokland. 
  
De totale oppervlakte van één groepsruimte is 75,6m2. Dit is voldoende voor de opvang van 
20 kinderen. 

  
De totale oppervlakte van een ander lokaal is; 62m2. Dit is voldoende voor de opvang van 

17 kinderen. 
  
Deze ruimtes zijn altijd beschikbaar en passend ingericht. 
  
De BSO mag gebruik maken van het schoolplein. Aangrenzend aan het schoolplein is een speeltuin. 
De BSO-kinderen mogen daar spelen, maar de houder wil daar wel toestemmingsformulieren voor 
laten tekenen door de ouders. 

Het schoolplein ligt rondom de school, vanuit de lokalen is er zicht op een groot deel van het plein. 
De houder geeft aan dat er iemand met de kinderen mee naar buiten gaat, maar dat er ook 
afspraken gemaakt worden met de kinderen tot waar ze mogen spelen. Het schoolplein is omheind 
maar niet afsluitbaar. Ook kinderen uit het dorp kunnen spelen op het plein en in de aangrenzende 
speeltuin. 
   
De BSO stond al met 20 kindplaatsen in het register. 

  
De ruimtes zijn groot genoeg voor de opvang van 30 kinderen. De houder heeft een 

wijzigingsverzoek gedaan van 20 naar 30 kindplaatsen. De toezichthouder gaat akkoord met de 
registratie van 30 kindplaatsen. 
  
 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen met betrekking tot de binnen- en buitenspeelruimte. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 observaties (Tijdens het onderzoek na registratie) 
 mailcontact houder 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

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 : Kinderopvang Krakeel loc Noordscheschut 

Website : http://www.kinderopvangkrakeel.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000037941232 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
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 :  J Ottens 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hoogeveen 
Adres : Postbus 20000 
Postcode en plaats : 7900PA HOOGEVEEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 22-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 28-02-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 09-03-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


