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Het Zwaluwnest te Amersfoort 

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. 

 
Beschouwing 
Inleiding 
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis volgen 
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemene kenmerken kindercentrum 
Buitenschoolse opvang 'Het Zwaluwnest' is onderdeel van 'Stichting KOALAH'. Het Zwaluwnest is 
gevestigd in het pand van gereformeerde basisschool het Zwaluwnest op de Darthuizerberg 133, in 
de Amersfoortse wijk de Vathorst.   
 
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met maximaal 20 
kindplaatsen per dag. De buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van vier 
tot en met twaalf jaar en bestaat uit één basisgroep. Er wordt opvang geboden van maandag tot 
en met donderdag. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op 20 december 2018 heeft de gemeente Amersfoort van Stichting KOALAH het verzoek 
ontvangen tot wijziging van het aantal kindplaatsen van 20 naar 22 in het LRK voor buitenschoolse 
opvang 'Het Zwaluwnest' aan Darthuizerberg 133 te Amersfoort. De houder heeft het voornemen 
de wijziging per direct door te voeren. 
 
De gemeente heeft de GGD gevraagd een incidenteel onderzoek uit te voeren. Op 3 januari 
2019 heeft de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd op relevante kwaliteitseisen binnen de 
domeinen ‘Pedagogisch klimaat’ en ‘Accommodatie en inrichting’. Binnen dit domein zijn geen 
tekortkomingen geconstateerd. De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van 
documentenonderzoek. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit incidentele onderzoek zijn 
onderzocht en adviseert de gemeente de wijziging door te voeren in het LRK. 

 
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 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Bevindingen 
De houder heeft de nieuwe groepsindeling als volgt beschreven in het pedagogisch werkplan van 
het kindercentrum: 
 
'2.2.1 Samenstelling 
Een BSO-groep heeft een verticale samenstelling. Dat betekent dat kinderen van 4 tot en met 12 
jaar bij elkaar in de groep kunnen zitten. Er is plaats voor maximaal 22 kinderen per dag.' 
 
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch beleid ZWN v.a. 2019) 



 

5 van 8 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 03-01-2019 

Het Zwaluwnest te Amersfoort 

 

Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Bevindingen 
Binnenspeelruimte 
De buitenschoolse opvang heeft beschikking over twee groepsruimtes. De groepsruimtes zien er als 
volgt uit:   
 

Ruimte Oppervlakte  Aantal benodigde vierkante meters  

Speellokaal  60 m²    

Speellokaal  84 m²    

Totaal  144 m²  77 m² 

 
De binnenspeelruimtes bieden voldoende oppervlakte voor de opvang van 22 kinderen per dag. 
 
Buitenspeelruimte 
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het gehele schoolplein. Dit biedt voldoende 
buitenspeelruimte voor het aantal op te vangen kinderen.   
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek zal beoordeeld worden of de binnenspeelruimte van de tweede 
groepsruimte voldoet aan de gestelde eisen.   
 
Conclusie 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en ten minste 3 
m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Plattegrond (Plattegrond GBS Het Zwaluwnest incl. maten) 
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Het Zwaluwnest te Amersfoort 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 : Het Zwaluwnest 
Website : http://www.koalah.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting KOALAH 
Adres houder : Burg de Beaufortweg 16 
Postcode en plaats : 3833AG Leusden 
Website : www.koalah.nl 
KvK nummer : 32136645 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Boetzkes 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Amersfoort 
Adres : Postbus 4000 
Postcode en plaats : 3800EA AMERSFOORT 
 
Planning 
Datum inspectie : 03-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 07-01-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 15-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 17-01-2019 
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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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