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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 incidenteel onderzoek voor een uitbreiding van het aantal kindplaatsen. De plattegronden van 
de locatie, het voorgaande inspectieonderzoek van 14 december 2017 en contact met de houder 
hebben gezorgd voor het onderstaande oordeel. 

 
Beschouwing 

Algemeen 
Buitenschoolse opvang (BSO) de Muzikant aan de Jasmijnstraat in Oud- Beijerland is een 
eenmanszaak. De eigenaar heeft deze locatie in januari 2016 overgenomen.  
 
De BSO bevindt zich in het schoolgebouw van de vrijeschool de Leeuwenhartschool. Voor de 
buitenschoolse opvang is een eigen lokaal beschikbaar. De BSO bestaat uit een basisgroep waarin 
maximaal zeventien kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar worden opgevangen.  
 
Inspectiehistorie 
In oktober 2016 en december 2017 hebben jaarlijkse inspectiebezoeken plaats gevonden. De 
kernzaken uit de wet kinderopvang (wko) zijn daarbij beoordeeld. Er zijn geen tekortkomingen 
geconstateerd. 
  
Huidige inspectie 
Op 12 juli 2018 heeft BSO de Muzikant een verzoek ingediend bij de gemeente Oud- Beijerland  
voor het uitbreiding van het aantal kindplaatsen van de BSO. Het verzoek is om het aantal 
kindplaatsen uit te breiden van zeventien naar twintig kindplaatsen. 
  
De BSO zal dan mogelijk gaan bestaan uit twee basisgroepen met maximaal tien kinderen per 
basisgroep. Eén groep met kinderen in de leeftijd van vier tot en met circa acht jaar en een 
groep in de leeftijd van circa acht tot dertien jaar. De andere mogelijkheid is om de kinderen in een 
basisgroep op te vangen bestaande uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van vier tot dertien 
jaar. 
  
De BSO zal gebruik maken van het BSO lokaal, een peutergroep (De Sterrenkinderen), de centrale 
hal, de kleuterhal en een euritmielokaal. 
  
Uit het onderzoek is gebleken dat er voldoende ruimte is voor de opvang van twintig kindplaatsen. 
Het verzoek aan de gemeente is om het aantal kindplaatsen te wijzigen van zeventien naar twintig 
kindplaatsen. 

 
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. 
 
Het aantal kindplaatsen dient gewijzigd te worden van zeventien naar twintig kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
 
Eisen aan ruimtes 

 
Binnenruimte 
De BSO zal gebruik maken van het huidige BSO lokaal en een groepsruimte welke buiten de BSO 
opvangtijden om gebruikt wordt door de Sterrenkinderen. Tevens kan de BSO gebruik maken van 
de centrale hal, het euritmielokaal en een kleuterhal. De BSO wil uitbreiden van zeventien 
naar twintig kindplaatsen. In onderstaande tabel zijn de oppervlaktes van de ruimtes weergegeven. 
  
Naam ruimte Oppervlakte 
BSO lokaal 56 m2 
Peuterlokaal 72 m2 

Centrale hal 67 m2 
Euritmielokaal 99 m2 
Kleuterhal 31 m2 
Totaal 325 m2 
  
Voor twintig kinderen is tenminste 70 m2 binnenspeelruimte vereist volgens de Wet Kinderopvang. 
Per aanwezig kind is tenminste 3,5 m2 vereist aan binnenspeelruimte. Het totaal oppervlak aan 
binnenspeelruimte bedraagt 325 m2. Hiermee wordt voldaan aan de eis van minimaal 3,5 m2 
buitenspeelruimte per aanwezig kind. De binnenruimte heeft voldoende ruimte voor twintig 
kindplaatsen. 
  
Uit het voorgaande inspectiebezoek blijkt dat de ruimte die gebruikt wordt door de kinderen 
passend is ingericht en is afgestemd op de leeftijden van de kinderen. Tijdens een volgend 
inspectieonderzoek zal gekeken worden of er voldoende spelmogelijkheden zijn voor alle kinderen. 
  
Buitenruimte 
De kinderen van BSO de Muzikant kunnen buiten spelen op het speelplein van de basisschool. Dit 
plein is vast beschikbaar voor de BSO en voor de kinderen toegankelijk. 
  
Voor twintig kinderen is tenminste 60 m2 buitenspeelruimte vereist volgens de Wet Kinderopvang. 
Per aanwezig kind is tenminste 3 m2 vereist als buitenspeelruimte. Het speelplein bedraagt 500 
m2. Hiermee wordt voldaan aan de eis van minimaal 3 m2 buitenspeelruimte per aanwezig kind. 
De buitenruimte heeft voldoende ruimte voor twintig kindplaatsen. 
  
De buitenspeelruimte voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. 
  
Een uitbreiding van het aantal kindplaatsen van zeventien naar twintig kinderen is mogelijk. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

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 : BSO de Muzikant 
Aantal kindplaatsen : 22 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Emma Esmeralda van Winden 
KvK nummer : 64942406 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  A.J.T. van den Berg 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oud-Beijerland 
Adres : Postbus 2003 
Postcode en plaats : 3260EA OUD-BEIJERLAND 
 

Planning 

Datum inspectie : 13-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 21-08-2018 
Vaststelling inspectierapport : 23-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 13-09-2018 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


