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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. 

 

Waarom toezicht? 

De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor 

buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden 

gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde opvang. 

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen 

om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten 

hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatie f goede 

kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die 

kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken 

op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het 

toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. 

  

Waarop is het toezicht gebaseerd? 

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 

kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. 

 

Beschouwing 

Inleiding 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Hieronder beschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit 

kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis. De bevindingen volgen op hoofdlijnen. Deze worden 

in het rapport verder uitgewerkt. 

  

Algemene kenmerken kindercentrum 

Buitenschoolse opvang Keet & Koters is onderdeel van kinderopvangorganisatie Keet & Koters met 

nog een buitenschoolse opvang locatie op hetzelfde sportpark De Vinken. Deze buitenschoolse 

opvang is gevestigd in de kantine van voetbalvereniging Eemdijk in Bunschoten. 

 

De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met maximaal 29 

kindplaatsen per dag en biedt in 1 groep opvang aan kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De 

locatie is tijdens schoolweken geopend op maandag- dinsdag- en donderdagmiddag na schooltijd 

tot 18.30 uur. De locatie biedt geen voorschoolse opvang aan. Tijdens schoolvakanties is de locatie 

de gesloten en worden de kinderen opgevangen op de naastgelegen locatie van Keet & Koters, op 

hetzelfde terrein 
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Bevindingen op hoofdlijnen 

Op 14 november 2022 heeft de gemeente Bunschoten van Keet & Koters B.V., locatie Op Diek het 

verzoek ontvangen tot wijziging van het aantal kindplaatsen van 29 naar 30 in het Landelijk 

Register Kinderopvang voor Buitenschoolse opvang Keet & Koters locatie, Op Diek aan de Kronkels 

12 in Bunschoten-Spakenburg. De houder heeft het voornemen de wijziging vanaf 1 december 

2022 door te voeren. De gemeente heeft de GGD gevraagd een incidenteel onderzoek uit te 

voeren. 

 

Op 21 november 2022 heeft de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd op relevante 

kwaliteitseisen binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat' en ‘Accommodatie’. De locatie voldoet 

aan de onderzochte kwaliteitseisen. De GGD gaat akkoord met de uitbreiding van het aantal 

kindplaatsen. 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit incidentele onderzoek zijn 

onderzocht en adviseert de gemeente de wijziging van 29 naar 30 kindplaatsen door te voeren in 

het Landelijk Register Kinderopvang.  

 

 

 

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 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

 pedagogisch beleid. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Bevindingen  

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid en het locatiegebonden beleid staat. 

 

De basisgroepen worden als volgt ingedeeld: 

 

 één basisgroep met maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. 

 

In het pedagogisch beleid staat een concrete beschrijving van: 

 

 de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen¹. 

 

¹ Als de houder besluit om groepen structureel op vaste dagen en/of dagdelen samen te voegen en 

incidenteel samen te voegen, is dit een punt dat de houder bij de werkwijze in het pedagogisch 

beleid dient op te nemen. Volgens het Besluit kwaliteit kinderopvang art. 18, lid 1 dient een kind in 

één basisgroep te worden opgevangen. Het samenvoegen van groepen is niet opgenomen in de 

wet- en regelgeving. Wel is in het Besluit kwaliteit kinderopvang art. 18, lid 4 opgenomen dat een 

kind met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders, gedurende een tussen houder 

en ouders overeengekomen periode mag worden opgevangen in één andere basisgroep dan de 

vaste basisgroep van het kind. 

 

Het betreft één basisgroep van opvang in een andere basisgroep is geen sprake. Dit voldoet aan de 

gestelde eisen. 

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleid voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (6 oktober 2022, tijdens het jaarlijks onderzoek) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan November 2022 locatie Op Diek) 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

 Eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Bevindingen 

 

Binnenruimte 

De locatie blijft na de uitbreiding gebruik gaan maken van 1 groepsruimte, namelijk de kantine van 

voetbalvereniging Eemdijk in Bunschoten. De totale oppervlakte aan binnenspeelruimte wordt 

104,80m². Bij een volledige bezetting is (104,80/30 =) 3,5 m² binnenspeelruimte per kind 

beschikbaar. Dit is voldoende binnenspeelruimte per kind. 

 

Buitenruimte 

De locatie maakt gebruik van het buitenspeelterrein van voetbalvereniging Eemdijk in Bunschoten 

Dit is voldoende vierkante meters per kind bij 30 kinderen. 

 

Dit voldoet aan de gestelde eisen. 

  

Conclusie 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en ten minste 3 

m² buitenspeelruimte beschikbaar.  

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (6 oktober 2022, tijdens het jaarlijks onderzoek) 

 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 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) 

 

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 : Keet & Koters 

Website : https://www.keetenkoters.nl 

Aantal kindplaatsen : 29 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Keet & Koters B.V. 

Adres houder : Postbus 57 

Postcode en plaats : 3750 GB Bunschoten-Spakenburg 

KvK nummer : 78489199 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD regio Utrecht 

Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 3700 AB ZEIST 

Telefoonnummer : 030-6086086 

Onderzoek uitgevoerd door :  C. Verschueren 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bunschoten 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 3750 GE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG 

 

Planning 

Datum inspectie : 17-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 21-11-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-12-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 07-12-2022 
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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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