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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
In verband met het uitbreiden van het aantal kindplaatsen is een incidenteel onderzoek gedaan bij 
Kinderdagverblijf De Plataan. 

 
Beschouwing 

Kinderdagverblijf De Plataan bevindt zich in een basisschool in Meppel en heeft in totaal 3 
groepsruimtes. 2 ruimtes voor een KDV groep en 1 ruimte voor een peutergroep. 
  
De houder heeft een aanvraag gedaan voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 40 naar 
43. 
  
De toezichthouder geeft een positief advies af voor de uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 

40 naar 43. 

 
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 en inrichting 

 
Inleiding; 
  
Bij het onderdeel accommodatie en inrichting is beoordeeld of er voldoende m2 binnen en 
buitenspeelruimte is voor het aantal op te vangen kinderen. 

  
 
Binnenruimte 
 
Het kinderdagverblijf heeft 3 ruimtes in Basisschool De Plataan. Het kinderdagverblijf had 2 
ruimtes en heeft een nieuwe groepsruimte in de hal gecreëerd. Deze ruimte is met glaswanden 

afgezet. 

  
De psz ruimte is: 12.13 x 3.9 = 47.3 
  
Groepsruimte links : 7.3 x 7.0 = 51.1 
Groepsruimte rechts : 7.2 x 7.8 = 56.1 
  
Totaal; 154.5m : 3,5m = 44 kindplaatsen. 

  
De groepsruimte is groot genoeg voor de opvang van in totaal 44 kinderen. De houder heeft een 
wijzigingsverzoek gedaan van 40 naar 43 kindplaatsen. De toezichthouder gaat akkoord met de 
registratie van 43 kindplaatsen. 
 
 

Buitenspeelruimte 
 
De kinderen kunnen op het aangrenzende schoolplein spelen. Het schoolplein is volledig omheind. 

Het schoolplein is overzichtelijk. 
  
Er is voldoende buitenspeelruimte voor 43 kinderen. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Plattegrond 
- mailcontact mw Spijkerman 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum De Plataan 

Aantal kindplaatsen : 40 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvangorganisatie Meppel VOF 
Adres houder : de Kampen 2A 

Postcode en plaats : 7943HE Meppel 
KvK nummer : 08195591 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  J Ottens 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Meppel 
Adres : Postbus 501 
Postcode en plaats : 7940AM MEPPEL 
 

Planning 
Datum inspectie : 29-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 04-05-2017 

Zienswijze houder : 11-05-2017 
Vaststelling inspectierapport : 11-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 12-05-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Beste Judith, 
  
Op zowel het rapport van BSO Kinderkasteel als het rapport van de psz De Plataan heb ik geen 

opmerking. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Femke Spijkerman 
KOO Meppel Vledderstraat 3a 
7941LC Meppel 0522-700213 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


