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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. 
 

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 'De Plantage' is onderdeel van 'Stichting KOALAH'. De stichting bestaat uit 
tien locaties voor buitenschoolse opvang in Amersfoort, Veenendaal, Apeldoorn, Almere, Leusden, 
Zutphen en Ede. 'Stichting KOALAH' verzorgt christelijke buitenschoolse opvang voor leerlingen van 
de basisscholen van 'CorDeo'. De buitenschoolse opvang is gevestigd in basisschool 'De Plantage' 
in Veenendaal. 
 
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met maximaal 20 
kindplaatsen per dag en is geopend sinds september 2018. De buitenschoolse opvang biedt opvang 
aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en bestaat uit één groep. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op 1 oktober 2019 heeft de gemeente Veenendaal van 'Stichting KOALAH' het verzoek ontvangen 
tot wijziging van het aantal kindplaatsen van 20 naar 22 in het LRK voor buitenschoolse 
opvang 'De Plantage' aan Zoete Inval 8 te Veenendaal. De houder heeft het voornemen de 
wijziging vanaf 31 oktober 2019 door te voeren. De gemeente heeft de GGD gevraagd een 
incidenteel onderzoek uit te voeren. 
 
Op 23 oktober heeft de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd op relevante kwaliteitseisen 
binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat', 'Personeel en groepen' en ‘Accommodatie’. Binnen deze 
domeinen zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
 
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 (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Inleiding 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
dient er zorg voor te dragen dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, 
waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
De houder dient er verder zorg voor te dragen dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de 
praktijk handelen naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
 
Onder het kopje ‘Pedagogisch beleid’ staan de bevindingen van de toezichthouder. 
  
 

Pedagogisch beleid 

 
Bevindingen 
In het pedagogisch werkplan staan een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang 
en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. Hierin heeft de houder de nieuwe situatie na de 
uitbereiding naar 22 kindplaatsen opgenomen. 
 
Conclusie 
Het pedagogisch beleid voldoet aan de onderzochte eis uit de Wet Kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 
 

Personeel en groepen 
  
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Bevindingen 
Buitenschoolse opvang 'De Plantage' heeft een registratie voor 20 kindplaatsen. 
De houder heeft een uitbreiding van het aantal kindplaatsen aangevraagd van 20 naar 22 kinderen. 
De buitenschoolse opvang zal na de uitbreiding blijven bestaan uit 1 basisgroep in de leeftijd van 4 
tot 13 jaar. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eis. 
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 
 

Accommodatie 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante 
meter per kind in de binnen- en de buitenruimtes. Per aanwezig kind in het kindercentrum dient 
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ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte en ten minste 3 m² passend ingerichte 
buitenspeelruimte beschikbaar te zijn. Daarnaast is de inrichting van de ruimtes van belang om te 
kunnen voorzien in (het stimuleren van) de basisbehoeften van kinderen zodat in de diverse 
ontwikkelingsbehoeften kan worden voorzien. 
  
Tijdens het incidentele onderzoek is onderzocht of de houder heeft gezorgd voor voldoende binnen- 
en buitenspeelruimte. Onder het kopje ‘Eisen aan ruimtes’ staan de bevindingen van de 
toezichthouder. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

 
Bevindingen  
Binnenruimte De buitenschoolse opvang maakt gebruik maken van een lokaal en de gymzaal van 
basisschool 'De Plantage'. Deze ruimtes hebben een totale oppervlakte van ongeveer 135 m². De 
aanvraag uitbereiding kindplaatsen is gedaan van 20 kinderen naar 22 kinderen.  
 
Bij een volledige bezetting is (135/22=) 6,17 m² binnenspeelruimte per kind beschikbaar. Dit is 
voldoende binnenspeelruimte per kind.    
 
Buitenruimte  
Buitenschoolse opvang 'De Plantage' maakt gebruik van het hele schoolplein van de basisschool. 
Dit is groot genoeg voor de beoogde 22 kinderen.   
  
Conclusie  
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en ten minste 3 
m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
 

Gebruikte bronnen 

 Landelijk Register Kinderopvang (onderzoek voor registratie) 
 Plattegrond 
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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) 

 

Personeel en groepen 
 

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. 
 

(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 : BSO De Plantage 
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 :  L.I. van Vulpen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Veenendaal 
Adres : Postbus 1100 
Postcode en plaats : 3900BC VEENENDAAL 
 

Planning 
Datum inspectie : 23-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 23-10-2019 
Zienswijze houder : 24-10-2019 
Vaststelling inspectierapport : 24-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 28-10-2019 
 
 
 



 

8 van 8 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 23-10-2019 

BSO De Plantage te Veenendaal 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

 
We hebben dankbaar kennis van genomen van het besluit van de inspecteur om toestemming te 
verlenen tot een uitbreiding van het aantal kindplaatsen naar 22. 
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