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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 incidenteel onderzoek is uitgevoerd na een verzoek tot wijziging van de houder. De houder wil 
het aantal kindplaatsen uitbreiden van 60 naar 68 kindplaatsen De omvang van dit onderzoek is in 
overleg met de gemeente bepaald. 
  
De werkzaamheden van de toezichthouder bestaan in dit onderzoek uit: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden; 

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 

verder uitgewerkt. 
  
Algemene informatie over het kindercentrum  
Buitenschoolse opvang Kindercentrum de Tovertún is onderdeel van de koepelorganisatie Thuis in 
KinderOpvang (TIKO). TIKO Kinderopvang is de nieuwe gezamenlijke naam van Kinderopvang 
Achtkarspelen en Stichting Peuteropvang Achtkarspelen/Kollumerland. 
  
De vestiging wil plaats gaan bieden aan maximaal 68 kinderen, verdeeld over 3 basisgroepen: 
• Sinneblom 1 van maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar; 
• Sinneblom 2 van maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar; 
• Sinneblom 3 van maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 
  
De buitenschoolse opvang bevindt zich in een gebouw waar ook kinderdagverblijf De Tovertún, 
Kinderdagverblijf Kwibus met peuteropvang en op de 1ste verdieping het hoofkantoor van TIKO 
Kinderopvang is gehuisvest. Er zijn 3 groepsruimtes, een speelhal, een disco-/chillhoek, speelgang, 
toiletten en een (aangrenzende) buitenspeelruimte. 
  
Inspectiegeschiedenis 
29-05-2015: Jaarlijks onderzoek. Niet handhaven. 
09-06-2016: Jaarlijks onderzoek. Handhaven: Veiligheid & Gezondheid, beroepskracht-kindratio. 
06-07-2017: Jaarlijks onderzoek. Niet handhaven. 
30-01-2018: Incidenteel onderzoek verhoging kindplaatsen. 
14-02-2018: Jaarlijks onderzoek. Niet handhaven. 
  
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 
Naar aanleiding van de aanvraag tot het wijzigen van het Landelijk Register Kinderopvang is door 
de toezichthouder geconstateerd dat op grond van de huidige gegevens het kindercentrum over 
voldoende vierkante meters aan binnen- en buitenspeelruimte beschikt. 
  

 
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. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie’ 

belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt 

een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² 

buitenspeelruimte beschikbaar. 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.  
  
Het kindercentrum heeft de beschikking over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Uit 
onderstaand schema blijkt dat het kindercentrum over voldoende m² binnen- en buitenspeelruimte 
beschikt voor maximaal 68 kindplaatsen (conform de aangevraagde verhoging van kindplaatsen). 
  
Maximaal aantal 
kindplaatsen 

Aantal beschikbare m² Totaal aan m² per kind 

 
 
 
 
3 basisgroep(en) met 
maximaal 
68 kindplaatsen 
  
Basisgroep 1: 22 
Basisgroep 2: 22 
Basisgroep 3: 24 
  

  
Binnenspeelruimte: 
Groepsruimte 1: 34,2 m² 
Groepsruimte 2: 59 m² 
Speelhal voor 1 & 2: 24 m² 
Gang & atelier voor 1 & 2: 44 m² 
 
Groepsruimte 3 (boven): 34,2 m² 
Gang voor 3 (boven): 51,8 m² 
  
 
 
 
Buitenspeelruimte: 
Eigen aangrenzende 
buitenspeelruimte: 476 m² 
  

 
Binnenspeelruimte: 
Groep 1:  
77,45 m² : 22 kindplaatsen = 
3,5 m² per kind 
  
Groep 2:  
96,25 m² : 22 kindplaatsen = 
4,37 m² per kind 
  
Groep 3:  
86 m² : 24 kindplaatsen = 
3,58 m² per kind 
  
Buitenspeelruimte: 
476 m² : 68 kindplaatsen = 
7 m² per kind 
  

  
Het volgende inspectie-item is niet beoordeeld en wordt meegenomen in een volgend onderzoek: 
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.  
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel eisen aan ruimtes. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Plattegrond (ontvangen op 4-12-2018 via de mail) 
• Pedagogisch werkplan (Versie: december 2018) 
• Inspectierapport 30-01-2018 Incidenteel onderzoek 
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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 : kindercentrum de Tovertún BSO 
Website : http://www.tikokinderopvang.nl  
Aantal kindplaatsen : 68 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Tiko kinderopvang 
Adres houder : Postbus 8 
Postcode en plaats : 9290 AA  KOLLUM 
Website : www.tikokinderopvang.nl  
KvK nummer : 01118688 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK  LEEUWARDEN 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  Natasja Keupink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Kollumerland c.a. 
Adres : Postbus 13 
Postcode en plaats : 9290 AA  KOLLUM 
 
Planning 

Datum inspectie : 27-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 05-12-2018 
Vaststelling inspectierapport : 07-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 17-12-2018 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


