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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. 
Er is een documentenonderzoek uitgevoerd en een onderzoek op locatie. 
De volgende voorwaarden zijn beoordeeld: 
x pedagogisch beleidsplan 
x veiligheids- en gezondheidsbeleid 
x beschikbare binnen- en buitenspeelruimte. 
 

Beschouwing 
 
Conclusie onderzoek 
Er is voldoende en passende ruimte beschikbaar voor uitbreiding van de basisgroep van 16 naar 22 
kinderen.  
 
Aanleiding onderzoek 
Vanwege een wachtlijst wil de BSO graag uitbreiden. In overleg met het Kulturhus kan de BSO 
intern verhuizen naar twee andere ruimtes in het Kulturhus waardoor meer ruimte beschikbaar is 
en het aantal kindplaatsen opgehoogd kan worden.  
 
Korte beschrijving van de buitenschoolse opvang  
Buitenschoolse opvang ILO is gevestigd in het Kulturhus Kekerdom. In het Kulturhus is ook de 
basisschool St. Laurentinus, de Schutterij en de bibliotheek gevestigd. De kinderen maken gebruik 
van speeltuin 't Haonehart aan achterzijde van het Kulturhus. De buitenschoolse opvang heeft één 
basisgroep voor kinderen van 4 tot 13 jaar en staat in het Landelijk Register Kinderopvang 
geregistreerd met 16 kindplaatsen De buitenschoolse opvang biedt vanaf schooljaar 2022-2023 
opvang aan op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.30 uur, op vrijdag van 12.30 
- tot 18.30 uur en in de vakanties op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 18.30 
uur. Er wordt momenteel geen VSO  aangeboden. De houders staan zelf als beroepskrachten op de 
groep. 
 

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 
 

Pedagogisch beleid 

 
Aanpassing pedagogisch beleid 
Het pedagogisch beleid is beoordeeld met betrekking tot de aanpassing van de beschrijving van de 
werkwijze en omvang van de basisgroep. In het plan is dit aangepast (pg. 8) en wordt het gebruik 
van de binnen- en buitenspeelruimte beschreven (pg. 19 en 20).  
 
Conclusie  
Het beleid is aangepast aan de gewijzigde situatie. 
 

Gebruikte bronnen 

x Interview houder 
x Observatie(s) 
x Pedagogisch beleidsplan (BSO ILO, september 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Actualisatie veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De houder heeft een risico-inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de nieuwe situatie.  
Er zijn geen veiligheids- of gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk. De ingerichte ruimtes 
moeten nogmaals bekeken worden. 
 
Het beoordeelde item van het veiligheids- gezondheidsbeleid voldoet aan de eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

x Beleid veiligheid- en gezondheid (plus Actieplan september 2022) 
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Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

 
Nieuwe beschikbare binnenruimte 
De BSO gaat gebruik maken van twee andere ruimtes in het Kulturhus Kekerdom. Het gaat om de 
volgende ruimtes: 
x Basis ruimte: groepsruimte alleen voor de BSO (ruimte 1.06 van het Kulturhus), met halletje 

(ruimte 1.07) en wc ruimte (ruimte 1.09) aangrenzend aan het schoolplein. Het lokaal is 50,96 
m2 groot volgens de plattegrond van de houder. 

x Extra ruimte (ruimte 1.04): deze is plusminus 60 m2 groot. 
Voor een basisgroep met 22 kinderen is 77 m2 ruimte nodig (3,5 m2 per kind). HIeraan wordt 
ruimschoots voldaan. 
 
Passende inrichting 
De ruimtes zijn nog niet ingericht, dit gebeurt vóór eind oktober in samenwerking met he t 
Kulturhus. 
Het meubilair van de huidige groepsruimte komt in de basis ruimte. De  huidige groepsruimte is 
passend ingericht voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De extra ruimte zal buiten BSO-tijden ook 
worden gebruikt door de knutselclub van het Kulturhus. Er komen tafels en stoelen van het 
Kulturhus in, dezelfde als nu ook in de eigen groepsruimte staan. 
De twee nieuwe ruimtes zijn makkelijk toegankelijk en zullen naar verwachting passend ingericht 
zijn in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
Beschikbare en passend ingerichte buitenspeelruimte 
De buitenschoolse opvang maakt nu gebruik van twee openbaren speelterreinen (één aangrenzend 
aan het gebouw waar de opvang in plaats vindt en het andere speelterreinen ligt om de  hoek van 
het gebouw; het Hoanehart). Deze speelterreinen zijn voor kinderen toegankelijk en vast 
beschikbaar. 
In de nieuwe situatie maken de kinderen ook gebruik van het schoolplein. De basis groepsruimte 
grenst aan het schoolplein en heeft daar ook een e igen ingang met halletje. Ook is er een 
toegangshek van het schoolplein naar het Hoanehart die ook zichtbaar is vanuit de groepsruimte. 
Voor de veiligheid en toegankelijkheid van de buitenspeelruimtes is de nieuwe situatie dus ook 
gunstiger. 
Er is in de nieuwe situatie nog meer passend ingerichte buitenspeelruimte voor de kinderen van de 
buitenschoolse opvang beschikbaar. 
 
Conclusie 
Er is voldoende en passende binnen- en buitenspeelruimte beschikbaar voor een basisgroep met 
maximaal 22 kinderen. De ligging en bereikbaarheid is ook nog gunstiger dan in de oude situatie. 
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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) 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 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 bere ikbaar. 
(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 ILO 

Website : http://www.kinderopvang-ilo.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000040555844 

Aantal kindplaatsen : 16 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang ILO 

Adres houder : Schoolstraat 7 

Postcode en plaats : 6579 AN Kekerdom 

KvK nummer : 72446536 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Haan 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Berg en Dal 

Adres : Postbus 20 

Postcode en plaats : 6560 AA Groesbeek 

 

Planning 
Datum inspectie : 04-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 05-10-2022 

Vaststelling inspectierapport : 06-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-10-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-10-2022 
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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. 
 
 
 

 

 

 

 


