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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. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Algemeen 

Kinderdagverblijf Bij de Handjes is een particuliere kinderopvang in Gieten. Momenteel worden er 

op deze locatie 32 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar. Tevens is er op deze locatie 

een buitenschoolse opvang aanwezig. De houder heeft een aanvraag gedaan voor de uitbreiding 

van het aantal kindplaatsen van 32 naar 44 in het landelijk register kinderopvang (LRK). De houder 

wil een extra peutergroep starten. 

 

Kinderopvang Bij de Handjes heeft een ruim buitenspeelterrein met verschillende speelhoeken, 

kippen en konijnen en groente en fruit planten. 

 

Inspectiegeschiedenis 

2019 maart: jaarlijks onderzoek. Er werd niet voldaan aan het domein pedagogisch klimaat 

onderdelen pedagogisch beleid en voorschoolse educatie en aan het domein personeel en groepen 

onderdeel verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

2019 juli: nader onderzoek. De tekortkomingen geconstateerd bij het jaarlijks onderzoek zijn 

opgelost. 

2020 november: jaarlijks onderzoek. Er werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

2021: in dit jaar heeft er vanwege de coronacrisis geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 

2022: maart: jaarlijks onderzoek. Er werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

Bevindingen huidige inspectie  

Er wordt een positief advies afgegeven voor de uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 32 naar 

44 in het LRK. 

 

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 

Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder heeft aangegeven te willen uitbreiden met een extra peutergroep. In deze peutergroep 

zullen dan maximaal 12 kinderen worden opgevangen. Op deze locatie worden kinderen dan in de 

volgende groepen opgevangen: 

- een KDV groep met maximaal 16 kinderen van 0-2 jaar oud; 

- een peutergroep met maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar oud; 

- een extra peutergroep met maximaal 12 kinderen van 2-4 jaar oud. 

De houder heeft een wijziging naar 44 kindplaatsen aangevraagd. Met deze indeling van groepen 

voldoet het aantal kindplaatsen en wordt er voldaan aan de eisen omtrent stabiliteit van de 

groepen. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (S. Niemeijer) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 
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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 

Uit het rapport van april 2018, een incidenteel onderzoek, is het volgende vastgelegd over de 

huidige peutergroep: 

De ruimte bestaat uit een leefkeuken met tafel van 18,6 m2, twee speelruimten van 20,3 en 30,7 

m2 en in de hal zijn ook nog activiteitenhoeken gecreëerd met verkleedkleren en twee stoelen ( 

ongeveer 5 m2). Totaal is er 74,6 m2 binnenspeelruimte beschikbaar voor de peutergroep. 

Hiermee wordt ruim voldaan aan de eis van 3,5 m2 binnenspeelruimte per kind. [...] De 

buitenspeelruimte is zeer ruim. Het perceeloppervlakte is 1400 m2 en met aftrek van de 

bebouwing is er ruim 800 m2 buitenspeelruimte beschikbaar voor in totaal 68 kinderen ( 32 KDV 

en 36 BSO). Hiermee wordt ruim voldaan aan de eis van 3 m2 buitenspeelruimte per kind.   

 

Tijdens de inspectie is een plattegrond ingezien waaruit blijkt dat de KDV groep van de volgende 

ruimtes gebruik maakt: 

- speelruimte 47,18m2; 

- ruimte voor eten en drinken 28,22m2; 

Totaal is er 75,4 m2 binnenspeelruimte beschikbaar voor de KDV groep. Hiermee wordt ruim 

voldaan aan de eis van 3,5 m2 binnenspeelruimte per kind.  

Deze groepen maken nog steeds gebruik van deze ruimtes. 

 

De ruimte voor de nieuwe peutergroep bevindt zich achter op het perceel en bedraagt 56m2. De 

ruimte is passend ingericht en voldoet aan de eis van 3,5m2 binnenspeelruimte per kind. De 

peuters kunnen eveneens gebruik maken van de ruime buitenspeelruimte.  

 

Omdat in de nieuwe groep kinderen ouder dan anderhalf jaar worden opgevangen is de 

voorwaarde omtrent de slaapruimte niet meegenomen in de beoordeling. Het betreffende item is 

met 'niet beoordeeld' ingevuld. 

 

De houder heeft een uitbreiding aangevraagd met 12 extra kindplaatsen. Er is voldoende ruimte 

voor uitbreiding naar 44 kindplaatsen. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de eisen omtrent de binnen- en buitenruimte.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (S. Niemeijer) 

 Observatie(s) 

 Plattegrond 

 Informatie beschikbare buitenruimte (incidenteel onderzoek 26-04-2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Bij de Handjes 

Website : http://www.bijdehandjesgieten.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000027011372 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KDV Bij de Handjes B.V. 

Adres houder : Bloemakkers 17 

Postcode en plaats : 9461 GX Gieten 

KvK nummer : 74814974 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 

Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400 AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Dennert 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Aa en Hunze 

Adres : Postbus 93 

Postcode en plaats : 9460 AB GIETEN 
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Planning 

Datum inspectie : 24-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 11-05-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 24-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 24-05-2022 
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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. 
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