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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
I.v.m de aanvraag voor uitbreiding kindplaatsen is dit incidentele onderzoek uitgevoerd. 

 
Beschouwing 
Beoordeling aanvraag OenKi Kindercentrum tot uitbreiding kindplaatsen jong-BSO van 20 naar 30 

kindplaatsen. 
  
De beoordeling heeft plaats gevonden tijdens het jaarlijks onderzoek, 09-02-2016. 
De ruimte van jong-BSO is groot genoeg voor de opvang van 30 kinderen, deze worden verdeeld 
over 2 basisgroepen. 
De buitenruimte is ook groot genoeg en aangrenzend. 
  

Zie toelichting in het rapport. 

  
De wijziging van het aantal kindplaatsen kan worden doorgevoerd. 
  

 
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. 

 

 



 

4 van 9 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 09-02-2016 
OenKi Kindercentrum te Gieten 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding: 
  
Binnen dit domein is gekeken of de houder een pedagogisch beleid heeft opgesteld. 
  

 
Pedagogisch beleid 
 
Houder is in het bezit van een pedagogisch beleid (januari 2016), aangepast op de nieuwe situatie, 
hierbij is rekening gehouden met de uitbreiding van 20 naar 30 kindplaatsen.  
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties (tijdens jaarlijks onderzoek 09-02-2016) 
  Pedagogisch beleidsplan (januari 2016) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding: 

 
Tijdens het onderzoek is gekeken naar de veiligheid en gezondheid risico- inventarisatie in 
combinatie met het opvangen van 30 kinderen in de huidige BSO. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie op en draagt zorg voor de uitvoering hiervan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (tijdens jaarlijks onderzoek 09-02-2016) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
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Accommodatie en inrichting 

 
Inleiding: 

 
Tijdens het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheid tot uitbreiding van kindplaatsen in relatie 
tot binnen- en buiten speelruimte. 
  
 
Binnenruimte 

 
Er is voldoende ruimte voor 30 kinderen, de ruimte is passend ingericht in overeenstemming met 
het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 

De buitenspeelruimte is aangrenzend, vast bereikbaar en voor kinderen toegangelijk. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (tijdens jaarlijks onderzoek 09-02-2016) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 

ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : OenKi Kindercentrum 

Website : http://www.oenki.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Daphne Joyce Oldenziel-de Vrieze 
KvK nummer : 52707695 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. Plantenga 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Aa en Hunze 
Adres : Postbus 93 
Postcode en plaats : 9460AB GIETEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-02-2016 

Opstellen concept inspectierapport : 16-02-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-02-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-02-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-02-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 17-02-2016 
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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. 

 
 

 

 


