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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. 

 

Beschouwing 

Kinderdagverblijf Bloom is gesitueerd in een lokaal binnen basisschool De Bundel. Beide partijen 

zijn in overleg over het vormen van een integraal kindcentrum (IKC). 

 

De houder heeft inzage gegeven in de benodigde documenten. Vanwege de corona-crisis is de 

inspectie op basis van documenten uitgevoerd.  

 

Deze locatie voor dagopvang staat op dit moment geregistreerd in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK) met 12 kindplaatsen.  Er is een aanvraag gedaan voor uitbreiding naar 16 

kindplaatsen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• Jaarlijks onderzoek 2015: Tijdens de inspectie in 2015 is de volgende tekortkoming 

geconstateerd: Oudercommissie - voorwaarde: De houder heeft een oudercommissie 

ingesteld.  

• Jaarlijks onderzoek 2016: De houder heeft een oudercommissie ingesteld. Er wordt voldaan 

aan de getoetste voorwaarden. 

• Jaarlijks onderzoek 2017: Verkort risico gestuurd toezicht. Er wordt voldaan aan de getoetste 

voorwaarden. 

• Jaarlijks onderzoek 2018: Verkort risico gestuurd toezicht. Tekortkomingen op de voorschriften 

pedagogisch beleid, aantal beroepskrachten, veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

• Jaarlijks onderzoek 2019: Regulier onderzoek: Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het 

pedagogisch beleid en het domein ouderrecht. 

• Nader onderzoek 25-10-2019: Er zijn acht voorschriften nader onderzocht. Op zes 

voorschriften is herstel doorgevoerd, één voorschrift is niet beoordeeld (n.v.t.) en bij één 

voorschrift is sprake van recidive.   

• Nader onderzoek 31-12-2019: Bij één voorschrift is sprake van recidive.   

• Jaarlijks onderzoek 4-03-2020: Er is een tekortkoming geconstateerd op het domein veiligheid 

en gezondheid. 

• Nader onderzoek: 2-09-2020: De tekortkoming uit het jaarlijkse onderzoek van 4-03-2020 is 

hersteld. 
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Bevindingen op hoofdlijnen 

In opdracht van de gemeente Apeldoorn is een incidenteel onderzoek uitgevoerd in verband met de 

uitbreiding van het aantal kindplaatsen. Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorschriften 

om het aantal op te hogen. 

 

Een toelichting is te lezen in het onderliggende rapport. 

 

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 en maatregelen covid-19 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

De houder heeft de wijziging voor het ophogen van het aantal kindplaatsen doorgegeven. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier 
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Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

In het pedagogisch beleidsplan die via de mail naar de toezichthouder is verstuurd worden de 

werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroepen beschreven.  

 

De houder wil op drukke momenten met de oudste kinderen (3+) gebruik gaan maken van de 3+ 

groep voor activiteiten. De houder heeft het verlaten van de basisgroep voor activiteiten 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch beleidsplan 
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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 

Er is door de houder een uitbreiding aangevraagd van 12 naar 16 kindplaatsen. Om 16 kinderen 

tegelijkertijd op te kunnen vangen is 56 m² binnenspeelruimte nodig en 48 m² buitenspeelruimte 

nodig. 

  

Binnenruimte 

De houder heeft een plattegrond aangeleverd met het aantal m² per ruimte. De ruimtes zijn als 

volgt: 

  

Groep   Ruimte   Aantal m2 

Lokaal KDV 

Bloom 

 Lokaal 57 m² 

Peuterplusruimte  Lokaal 47,28 m² 

    Totaal 104,28 m² 

  

In totaal beschikt de locatie volgens de aangeleverde plattegrond over 104,28 m². Dit is voldoende 

voor het aantal kindplaatsen dat is aangevraagd.  

  

Tijdens het volgende jaarlijkse onderzoek worden de binnenruimtes beoordeeld. 

  

Buitenruimte 

De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. De buitenruimte beschikt over 67,5 m².  

Dit is voldoende voor het aantal kindplaatsen dat is aangevraagd.  

 

Tijdens het volgende jaarlijkse onderzoek wordt de buitenruimte beoordeeld. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Informatie via de mail door houder. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

 

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) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Bloom 

Website : http://www.kinderopvangbloom.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000027274640 

Aantal kindplaatsen : 12 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Mevr. A. Meijer 

KvK nummer : 71257551 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

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 :  Mevr. S. Eising 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Apeldoorn 

Adres : Postbus 9033 

Postcode en plaats : 7300 ES APELDOORN 
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Planning 

Datum inspectie : 12-01-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 12-01-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 19-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-01-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 22-01-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


