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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 
 
BSO Olli is gevestigd in een eigen ruimte aan de Sportlaan 2 in Heerde. 

Binnen de locatie bevindt zich ook een kinderdagverblijfruimte van dezelfde eigenaar. 
De bso-groep heeft 16 kindplaatsen. De BSO heeft een eigen ingerichte groepsruimte. 
  

Huidige bevindingen: 
De houder heeft een wijzigingsverzoek gedaan voor verhoging van het aantal kindplaatsen van 
16 naar 22.  
  

Een verdere toelichting is te lezen in het rapport. 

 

 
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. 
 
Dit verzoek betreft de wijziging in opvangplaatsen van 16 naar 22 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
Dit domein is alleen onderzocht met betrekking tot de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 
  

 
Eisen aan ruimtes 
 
Op 2 april heeft er een onderzoek op de locatie plaatsgevonden. 
De BSO maakt op dit moment gebruik van één groepsruimte.  
 

De houder geeft aan dat ze met twee basisgroepen wil gaan werken, de kinderen van 7 jaar en 

ouder worden op de eerste verdieping opgevangen en de kinderen onder de 7 jaar worden beneden 
opgevangen. Op beide groepen wil de houder maximaal 11 kinderen opvangen.  
 
Tijdens het locatiebezoek geeft de houder aan een nieuwe ruimte in gebruik te gaan nemen. Deze 
ruimte bevindt zich op de eerste verdieping in hetzelfde gebouw.  
De ruimte is gedeeltelijk al ingericht voor de BSO, er staat een tafel met stoelen en diverse soorten 

speelgoed hebben een plekje gekregen in deze ruimte. 
De vierkante meters van deze groepsruimte zijn voldoende voor de opvang van 8 kinderen. De 
houder geeft aan dat ze de hal naast de groepsruimte ook wil gebruiken als speelruimte voor de 
BSO. Het deel van de hal wat ze wil gebruiken is geen verkeersruimte of vluchtroute en kan 
daarom worden meegenomen in de vierkante meters. Dit deel beschikt over voldoende vierkante 
meters om 3 kinderen op te vangen.  
 

Op de benedenverdieping heeft de BSO de beschikking over de bestaande bso-ruimte, gezamenlijk 
met de chillruimte. Deze ruimtes samen beschikken over genoeg vierkante meters om de 11 
beoogde kinderen op te vangen.  
  
Buitenruimte 

De buitenruimte van de BSO beschikt over voldoende vierkante meters voor de aangevraagde 22 

kindplaatsen.  
   
Met de houder is gesproken over de gevolgen van het uitbreiden van de kindplaatsen. De houder 
dient onder andere het pedagogisch beleid aan te passen aan de nieuwe situatie. Ook zal ze de 
risico's omtrent veiligheid en gezondheid voor de nieuwe ruimte moeten omschrijven en daarbij 
benoemen welke maatregelen er zijn genomen of getroffen worden. 
 

Conclusie: 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er voldoende vierkante meters beschikbaar zijn voor 
de aangevraagde wijziging naar 22 kindplaatsen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) (groepsruimtes) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 : kinderdagverblijf Olli 

Vestigingsnummer KvK : 000035633697 
Aantal kindplaatsen : 16 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Marloes M. Van de Belt 
KvK nummer : 67061079 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. Schrijver 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Heerde 
Adres : Postbus 175 
Postcode en plaats : 8180 AD HEERDE 
 
Planning 
Datum inspectie : 02-04-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 04-04-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-04-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 17-04-2019 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


