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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. 
Dak Kindercentra heeft op 18 juni 2019 een verzoek tot uitbreiding van de registratie in het LRK 
ingediend bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. 
Momenteel staat de locatie met 40 kindplaatsen geregistreerd, de aangevraagde uitbreiding betreft 
10 extra kindplaatsen.  
De uitbreiding zal plaats vinden zodra er meer kinderen aangemeld worden. 
Op 17 juli 2019 heeft toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd om deze uitbreiding te 
beoordelen. 
 

Beschouwing 
Eva Dak BSO maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Dak Kindercentra. 
Opvang wordt aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag. 
Bij de basisgroepsruimte van de groep 'Hummelhonk' is sprake van dubbelgebruik met 'de Ballon'; 
de peuteropvang van een andere houder. 
 
Eva Dak is gelegen naast basisschool 'de Parachute'. 
De kinderen worden voornamelijk opgehaald van basisschool 'De Lusthof'. 
 

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. 
 
De toezichthouder geeft een positief advies tot uitbreiding naar 50 kinderen. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Personeel en groepen 
  
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Inleiding 
Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te 
borgen voor de kinderen zijn in de Wet kinderopvang voorwaarden vastgelegd met betrekking tot 
onder andere een vaste groepsindeling, vaste beroepskrachten, vaste groepsruimte en een 
dagritme. 
Bij de uitwerking hiervan naar de praktijk dient de kinderopvangorganisatie het belang van het 
kind voorop te stellen. 
Ieder kind dient ingedeeld  te zijn in een vaste basisgroep. 
 
Beoordeling door toezichthouder 
Deze BSO locatie bestaat momenteel uit twee basisgroepen groepen. 
 
 Groep 'Hummelhonk' biedt opvang aan maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 - 8 jaar. 
 Groep 'Betoeterd' biedt opvang aan maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 7 - 13 jaar. 
 
De houder wenst een uitbreiding met 10 kindplaatsen. Er zal in de toekomst een nieuwe 
basisgroep gecreëerd worden in de bestaande basisgroepsruimte van 'Betoeterd'. 
Zodra deze groep gerealiseerd wordt dient de houder het pedagogisch werkplan aan te passen aan 
de nieuwe situatie. 
 
Er wordt gewerkt met een opendeurenbeleid. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Pedagogisch werkplan (Locatiespecifiek werkplan.) 
 

Accommodatie 
  

Eisen aan ruimtes 

Inleiding 
In de Wet kinderopvang worden eisen gesteld aan de inrichting en grootte van de groepsruimten 
waar de kinderen gebruik van maken. 
Elke groep heeft recht op een eigen, veilige en passend ingerichte groepsruimte. Per kind moet er 
minimaal 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte en tenminste 3 m² buitenspeelruimte 
beschikbaar zijn. 
 
 
Beoordeling door toezichthouder 
 
Op basis van de plattegrond in de indeling in groepsruimtes als volgt: 
 
 'Hummelhonk': 0.10 op tekening: 99.8 m² (minimaal 70 m² nodig voor 20 kinderen) 
 'Betoeterd': 0.09 op tekening: 108.7 m² (minimaal 70 m² nodig voor 20 kinderen). 
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In de toekomst wil de houder in de basisgroepsruimte van basisgroep 'Betoeterd' een basisgroep 
"X" vestigen bestaande uit maximaal 10 kinderen. Wat betreft het aantal beschikbare m² voldoet 
dit. 
Er wordt gewerkt met een opendeurenbeleid. 
 
De buitenspeelruimte van deze locatie heeft een oppervlakte van 360 m². Dit is voldoende groot 
voor het huidige aantal gewenste kindplaatsen. Er wordt ook voldaan aan de gestelde 
kwaliteitseisen wat betreft de passende inrichting en veiligheid. 
De kinderen spelen ook in speeltuinen in de directe omgeving van de BSO. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 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 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Eva Dak 
Website : http://www.dakkindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting DAK kindercentra 
Adres houder : Postbus 10395 
Postcode en plaats : 2501HJ 'S-GRAVENHAGE 
KvK nummer : 41156590 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  J.  van  Buren 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leidschendam-Voorburg 
Adres : Postbus 905 
Postcode en plaats : 2270AX VOORBURG 
 

Planning 
Datum inspectie : 11-07-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 16-07-2019 
Zienswijze houder : 18-07-2019 
Vaststelling inspectierapport : 19-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 09-08-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder geeft op 18 juli 2019 aan akkoord te gaan met de inhoud van het conceptrapport. 
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