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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. 
De toezichthouder van de GGD heeft beoordeeld of uitbreiding van het aantal geregistreerde 
kindplaatsen redelijkerwijs kan plaatsvinden binnen de eisen van de Wet kinderopvang. 

 

Beschouwing 
Op 20 augustus 2019 heeft gemeente Assen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) de 
aanvraag opgenomen voor uitbreiding kindplaatsen van kinderdagverblijf Kindcentrum de 
Scharmhof in Assen. 

 
Kindcentrum de Scharmhof bestaat momenteel uit twee verschillende locaties: de hoofdlocatie 
en een dependance, welke 50 meter verderop gevestigd is in wijkcentrum Peelo het Markehuus. 
Binnen de dependance vindt de huidige peuteropvang plaats. De houder is voornemens de 
peuteropvang per 28 oktober 2019 te verhuizen naar de hoofdlocatie. Dit onderzoek richt zich op 

de uitbreiding van kindplaatsen op de hoofdlocatie, daar de peutergroep hier naar toe zal worden 

verhuisd. 
 
Uit het inspectiebezoek op 7 oktober 2019 blijkt dat de houder naar verwachting verantwoorde 
opvang zal gaan aanbieden die zal bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind 
in een veilige en gezonde omgeving. 
 
De houder heeft een uitbreiding aangevraagd van 32 naar 48 kindplaatsen. De toezichthouder 

adviseert de gemeente de locatie met 48 kindplaatsen te registreren in het LRK.  
 

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 
 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Inleiding 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de registratie, wijzigingen en administratie. Tijdens 
dit onderzoek is gecontroleerd of de houder tijdig een wijziging heeft ingediend ten aanzien van de 
wijziging kindplaatsen. 
  

Wijzigingen 

De houder heeft tijdig een wijziging ingediend ten aanzien van de uitbreiding van het aantal 
kindplaatsen op het KDV. 

  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (E. Jolman) 
 wijzigingsformulier (gemeente Assen, 20 augustus 2019) 
 
 
 

Accommodatie 
 
Inleiding 
Onder de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting. 

Binnen dit onderdeel is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de veiligheid, toegankelijkheid en inrichting van 
de ruimten. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

De wijziging betreft een verhuizing van de peutergroep. De houder zal gebruik maken van 
verschillende groepsruimtes, waar drie stamgroepen in worden opgevangen: 

 Het huidige KDV 1 lokaal: in dit lokaal worden maximaal 16 kinderen tegelijkertijd 
opgevangen, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud. Het lokaal biedt voldoende binnenspeelruimte; 

 Het huidige KDV 2 lokaal: in dit lokaal worden momenteel maximaal 16 peuters tegelijkertijd 
opgevangen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud. In de middag is het lokaal beschikbaar voor de 
BSO. Het lokaal is 81m2 groot en biedt voldoende binnenspeelruimte; 

 Een lokaal wat momenteel door de basisschool wordt gebruikt. Het lokaal is gevestigd naast 

groep KDV 1. In de groep worden maximaal 16 peuters tegelijkertijd opgevangen, in de leeftijd 
van 2 tot 4 jaar oud. Het lokaal is 61m2 en biedt voldoende binnenspeelruimte voor de opvang 

van 16 kinderen. 
De houder heeft een aanvraag gedaan voor registratie in het Landelijk register van 48 
kindplaatsen. Er is voldoende ruimte voor 48 kindplaatsen. 
 
De ruimtes zijn te allen tijde beschikbaar voor de kinderopvang en zijn passend ingericht in 

overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Op het moment van 
inspectie is de nieuwe beschikbare ruimte nog niet ingericht. De locatie ondersteuner vertelt dat de 
inrichting en het speelmateriaal van de nieuwe peutergroep wordt mee verhuisd. De huidige 
groepsruimte van de peuters is passend ingericht met een grote tafel en speelhoeken, zoals een 
keukenhoek, bouwhoek en huishoek. 
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De kinderen kunnen gebruik maken van een buitenruimte, aangrenzend aan het kindcentrum. De 

houder heeft de buitenruimte zelf opgemeten en vertelt dat de ruimte 187m2 is. De buitenruimte 
biedt voldoende speelruimte voor 48 kinderen. De buitenruimte is passend ingericht met gras, een 
beleefpad en een zandbak. De kinderen kunnen daarnaast gebruik maken van speelauto's en 

fietsjes.  
 
Omdat in de nieuw beschikbare ruimte alleen peuters worden opgevangen, is een extra 
slaapruimte niet van toepassing. De bestaande groep KDV 1 beschikt over een afzonderlijke 
slaapruimte en voldoende bedjes. Het betreffende inspectie item is om deze reden met 'niet 
beoordeeld' ingevuld.  
 

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen met betrekking tot de binnen- en buitenspeelruimte. De 
toezichthouder geeft positief advies af voor uitbreiding naar 48 kindplaatsen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (E. Jolman) 

 Observatie(s) 
 Informatie beschikbare buitenruimte (e-mail: afmetingen tuin De scharmhof) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister 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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum de Scharmhof 
Website : http://www.ckcdrenthe.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000037611216 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting CKC Drenthe Kinderopvang 
Adres houder : Postbus 167 
Postcode en plaats : 9400AD Assen 
KvK nummer : 64509907 

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 :  M. Dennert 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Assen 

Adres : Postbus 30018 
Postcode en plaats : 9400RA ASSEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 07-10-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 10-10-2019 
Zienswijze houder : 14-10-2019 
Vaststelling inspectierapport : 15-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 15-10-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Wij onderschrijven graag de bevindingen van de inspecteur. CKC Drenthe Kinderopvang zal de 

opvang van de kinderen op deze locatie op professionele en plezierige wijze voortzetten. 

 
 

 
 
 
 
 


