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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.
Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en
daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen.
Dit onderzoek voert de toezichthouder uit in opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De
houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend. Dit incidenteel onderzoek heeft bestaan uit de
volgende inspectieactiviteiten:


Documentenonderzoek naar de aanvraag wijziging kindplaatsen, vierkante meters van de
binnen- en buitenruimte, inrichting binnen- en buitenruimte.

Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de kwaliteitseisen waarop de
opvanglocatie getoetst is. Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden
geplaatst.
Beschouwing
Eindconclusie
De toezichthouder concludeert dat de uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 10 naar 11
redelijkerwijs kan plaats vinden in overeenstemming met de beoordeelde geldende wet- en
regelgeving.
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Algemene kenmerken
Buitenschoolse opvang (BSO) De kleine Prinses IJdenhove valt onder de Stichting Reformatorische
Peuteropvang Hendrik-Ido-Ambacht. Deze stichting biedt ook peuteropvang aan met een
reformatorische grondslag.
Voor de locaties is een leidinggevende aangesteld. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het
opstellen van het voor de locatie specifieke beleid en de aansturing van de locaties. Binnen de
Stichting Reformatorische Peuteropvang is ook een pedagogisch beleidsmedewerker/coach
aangesteld. Zij coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Tevens
houdt zij zich bezig met het pedagogisch beleid.
BSO De kleine Prinses IJdenhove is sinds 22 februari 2021 opgenomen in het Landelijk Register
Kinderopvang. De locatie staat geregistreerd met 10 kindplaatsen. De BSO bestaat uit één
basisgroep voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Onderzoeksgeschiedenis
Op 29 januari 2021 is een onderzoek voor registratie uitgevoerd. Uit het onderzoek bleek dat de
voorziening voor buitenschoolse opvang redelijkerwijs zou gaan voldoen aan de kwaliteitseisen uit
de Wet kinderopvang. De toezichthouder heeft het advies tot opnemen in het Landelijk Register
Kinderopvang gegeven.
Bevindingen op hoofdlijnen
Op 7 augustus 2021 heeft de houder een wijzigingsverzoek gedaan bij de gemeente Hendrik-IdoAmbacht voor een wijziging van kindplaatsen. De houder wil het aantal kindplaatsen uitbreiden van
10 naar 11.
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Op verzoek van de gemeente heeft de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd om te beoordelen
of de uitbreiding redelijkerwijs kan plaats vinden.
Uit het onderzoek blijkt dat de uitbreiding van het aantal kindplaatsen kan worden doorgevoerd
met inachtneming van de eisen van de huidige wet- en regelgeving.
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
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Wijzigingen
De houder heeft op 7 augustus 2021 een verzoek bij het college ingediend om het aantal
geregistreerde kindplaatsen van BSO De kleine Prinses IJdenhove te verhogen van 10 naar 11
kindplaatsen.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via de e-mail met de leidinggevende)
Wijzigingsformulier exploitatie (BSO Locatie IJdenhove)
Landelijk Register Kinderopvang

Accommodatie
Voor dit onderwerp 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
De houder voldoet aan de kwaliteitseisen voor accommodatie en inrichting. Hieronder staat per
onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Inrichting
Binnenspeelruimte
De binnenruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht. BSO De kleine Prinses IJdenhove
maakt gebruik van twee binnenspeelruimtes. De eerste groepsruimte is tevens de speelruimte van
de peuterspeelgroep. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een tweede groepsruimte die zich
bevindt naast de eerste groepsruimte. In deze ruimte worden de kinderen na schooltijd
opgevangen, wordt de dag doorgesproken en wat er op het programma staat. Ook vindt hier het
gezamenlijke eet- en drinkmoment plaats. Verder kunnen de kinderen hier rustig iets lezen of een
spelletje doen.
Bij de inrichting is gelet op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Geschikt
speelmateriaal is aanwezig en te gebruiken voor de verschillende leeftijden van de kinderen. Er is
rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsgebieden.
Speelgoed en spelmaterialen zijn zichtbaar en bereikbaar: de kinderen kunnen dit zelf pakken.
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Binnen zijn meerdere speelhoeken ingericht, zoals een huishoek, poppenhoek, leeshoek (met
loungestoelen), autohoek, houten speelhuis en er staat een speeltoestel met een glijbaan.
In beide ruimtes is een tafel aanwezig waar de kinderen (op hoogte) aan kunnen zitten. In de
tweede groepsruimte is dit een opklapbare tafel met 12 vaste krukken.
De







volgende spelmaterialen zijn onder andere beschikbaar:
boeken en tijdschriften;
spelletjes;
auto's (grote en kleine);
spullen voor in de huishoek (keuken/strijkplank/wasmachine);
poppenspullen;
(lage) kasten met verschillend spelmateriaal.

Buitenruimte
De buitenruimte grenst direct aan de groepsruimte. Deze buitenspeelruimte is via een deur in de
groepsruimte te bereiken. Ook kan het speelplein via de voorkant bereikt worden. De kinderen
lopen dan vanuit de groepsruimte naar de hoofdingang. Vervolgens lopen zij buitenom om het
gebouw heen.
Op het speelplein zal er in ieder geval een zandbak en speeltoestel aanwezig zijn. Ook is er een
schuur op het plein aanwezig. Hierin zal verschillend buiten speelmateriaal worden opgeborgen
zoals onder andere: ballen, fietsen en zandbakspeelgoed. De buitenspeelruimte is omheind.
Oppervlakte van de speelruimtes
Binnenspeelruimte
Per kind in het kindercentrum is minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte aanwezig. Het te registreren
kindaantal is 11 kinderen. Voor dit aantal op te vangen kinderen is minimaal 38,5 m2 speelruimte
nodig.
De volgende ruimtes zullen continu beschikbaar zijn als
Ruimte
Groepsruimte 1 (ook het lokaal van de peuteropvang)
Groepsruimte 2 (apart BSO lokaal)
Totaal

speelruimte:
Oppervlakte
57 m2
58 m2
115 m2

Buitenruimte
Buiten is minstens 3 m2 speelruimte per aanwezig kind beschikbaar. Voor 11 kindplaatsen is de
minimale oppervlakte 33 m2. De buitenspeelruimte is meer dan 50 m2 groot. Er wordt hiermee
voldaan aan voldoende m2 speelruimte per kind.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via de e-mail met de leidinggevende)
Plattegrond (foto's van de ruimtes)
Informatie beschikbare buitenruimte (OVR (december 2020) en e-mailcontact met de
leidinggevende (27 augustus 2021))
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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)
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)

7 van 9
Inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 27-08-2021
BSO De kleine prinses te Hendrik-Ido-Ambacht

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO De kleine prinses

Website

: http://www.peuteropvangdekleineprinses.nl

Aantal kindplaatsen

: 10

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Reformatorische Peuterspeelzaal HendrikIdo-Ambacht

Adres houder

: Schildmanstraat 2

Postcode en plaats

: 3342 BR Hendrik-Ido-Ambacht

KvK nummer

: 24425529

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Dienst Gezondheid en Jeugd

Adres

: Postbus 166

Postcode en plaats

: 3300 AD DORDRECHT

Telefoonnummer

: 078-7708500

Onderzoek uitgevoerd door

: P. Stoel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Hendrik-Ido-Ambacht

Adres

: Postbus 34

Postcode en plaats

: 3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT

Planning
Datum inspectie

: 27-08-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 01-09-2021

Vaststelling inspectierapport

: 10-09-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 10-09-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 10-09-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 17-09-2021
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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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