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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 onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 
 
Buitenschoolse opvang Vrij Spel is gevestigd in een eigen pand in Elspeet. 

Op dinsdag 16 juni 2020 heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden.  

Vanwege de corona-crisis heeft dit onderzoek alleen met documenten en foto's plaatsgevonden.  
De toezichthouder is bekend met de ruimtes van zowel de BSO als de peuteropvang. 

  

De aanvraag voor uitbreiding kindplaatsen is op 8 juni 2020 ontvangen. 
  

Huidige bevinden zijn te lezen in onderstaand rapport. 

 

Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Accommodatie 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 
 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

De houder heeft een officiële plattegrond toegestuurd, met daarbij aanvullende foto's van de 

ruimte. 

De plattegrond geeft aan dat de ruime 146,6 m2 is.  
Deze ruimte is opgedeeld in twee ruimtes, maar kan door een schuifdeur naar één ruimte worden 

gebracht indien nodig. 

De ruimte is geschikt voor de aangevraagde uitbreiding van 20 naar 30 kind plaatsen. 

 
De buitenruimte is verdeeld in 2 ruimtes. Deze kan worden gebruikt door zowel de BSO dan wel de 

peuteropvang. 

Er is een ruimte aan de voorkant van het pand, en een ruimte aan de achterkant van het pand. 
De voorkant is 60,7m2, geschikt voor 20 kinderen. 

De achterkant is 69,1 m2, geschikt voor 23 kinderen. 

 
Conclusie: 

De beide ruimtes voldoen aan de wettelijke eisen. 

 

Gebruikte bronnen 

• Plattegrond 

• Aanvraag uitbreiding 

• Foto's van de binnenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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 : BSO Vrij Spel 
Website : http://www.bsovrijspel.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000032316674 

Aantal kindplaatsen : 20 
 

Gegevens houder 
Naam houder : mevr. W.M. Jongetjes e/v van de Steeg 

KvK nummer : 63396726 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nunspeet 

Adres : Postbus 79 
Postcode en plaats : 8070 AB NUNSPEET 

 

Planning 
Datum inspectie : 16-06-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 17-06-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-06-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-06-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-06-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 26-06-2020 
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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. 

 

 

 
 

 

 

 


