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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.
Het onderzoek is uitgevoerd om te beoordelen of het aantal geregistreerde kindplaatsen kan
worden uitgebreid van 14 naar 16 kindplaatsen.
De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd:

Documentenonderzoek naar de m2 binnen- en buitenspeelruimte.
In het hoofdstuk staat een korte beschrijving van de getoetste kwaliteitseisen. In de inleiding staat
een korte toelichting op deze eisen. Achterin het rapport staat de itemlijst van de getoetste
voorwaarden.

Beschouwing
Algemeen
Peuteropvang Bommes is onderdeel van Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG). SKG is een
regionale kinderopvangorganisatie die dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang
aanbiedt in de gemeente Gorinchem en op een locatie in Spijk. Ook biedt SKG gastouderopvang in
de regio. SKG biedt op ongeveer 24 locaties in de regio Zuid-Holland Zuid kinderopvang aan.
Per vestiging is een locatiemanager aangesteld. De locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor
bijvoorbeeld: Personele zaken, de implementatie van het beleid en de directe aansturing van
beroepskrachten van een of meerdere opvanglocaties.
Bij de SKG werken een pedagogisch beleidsmedewerker, een aantal pedagogisch coaches en een
aantal pedagogische specialisten. De pedagogisch beleidsmedewerker werkt samen met de
pedagogisch coaches en specialisten. De locaties zijn verdeeld onder de pedagogisch coaches en
specialisten. De pedagogisch coach zorgt voor de coaching van de beroepskrachten in hun
pedagogisch handelen. De pedagogisch specialist ondersteunt de beroepskrachten bij verschillende
pedagogische onderwerpen.
POV Bommes is sinds 17 november 2014 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang
met 14 kindplaatsen. Bommes is gehuisvest in de openbare bassischool Anne Frank aan de
Ganzenwei te Gorinchem. Op deze locatie is ook SKG's BSO Ganzeplein aanwezig. Peuteropvang
Bommes biedt vijf ochtenden in de week peuteropvang aan.
Inspectieverleden
Op 27 juni 2018 en 17 juni 2019 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Aan
de getoetste kwaliteitseisen wordt voldaan.
Conclusie huidige inspectie
Dit incidenteel onderzoek is uitgevoerd op 19 maart 2020. Het documentenonderzoek is uitgevoerd
naar aanleiding van het wijzigingsverzoek van de houder voor het uitbreiden van het aantal
kindplaatsen van 14 naar 16 kindplaatsen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal kindplaatsen kan
worden uitgebreid.

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.
Het aantal kindplaatsen kan worden gewijzigd naar 16 kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
De houder is verplicht veranderingen door te geven.
Wijzigingen
De houder heeft op 3 maart 2020 een verzoek bij het college ingediend om het aantal
geregistreerde kindplaatsen van POV Bommes te verhogen van 14 naar 16 kindplaatsen.
Gebruikte bronnen



Landelijk Register Kinderopvang
Wijzigingsformulier exploitatie

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 voldoet aan de kwaliteitseisen voor accommodatie en inrichting.
Hieronder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke
voorwaarden voldoet:
Inrichting
Binnenruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht. Bij de inrichting is gelet op het aantal
en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er zijn meerdere speelhoeken ingericht. Geschikt
speelmateriaal is aanwezig en te gebruiken voor de verschillende leeftijden van de kinderen. Er is
rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsgebieden. Speelgoed en spelmaterialen zijn
zichtbaar en bereikbaar: de kinderen kunnen dit zelf pakken.
POV Bommes maakt gebruik van een eigen, vaste groepsruimte.
De buitenspeelruimte is voor kinderen van 2 jaar en ouder aangrenzend aan het pand. Deze ruimte
is veilig en toegankelijk. De inrichting van de buitenspeelruimte en het buitenspelmateriaal zijn
geschikt voor de leeftijden van de kinderen.
Oppervlakte van de speelruimtes
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor een uitbreiding van 14 naar 16 kindplaatsen.
Per kind in het kindercentrum is minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte aanwezig. De aanvraag is
voor 16 kinderen. De volgende ruimte is continu beschikbaar als speelruimte:
Ruimte
Groepsruimte

Oppervlakte
76.20 m2

Aantal kinderen
16 kinderen

Totaal m2 per kind
4.76 m2
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Buiten is minstens 3 m2 speelruimte per aanwezig kind beschikbaar. Het aantal kindplaatsen is 16
kinderen. De minimale oppervlakte voor dit kindaantal is 48 m2. De buitenspeelruimte is 95 m2
groot.
Gebruikte bronnen



Plattegrond
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-03-2016 kinderdagverblijf Bommes te
GORINCHEM
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
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
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

kinderdagverblijf Bommes
http://www.kinderopvanggorinchem.nl
000022400605
14
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
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Kindercentra Gorinchem
Papland 4b
4206CL Gorinchem
41118503
Ja

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
Mw. M. Bothoff

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Gorinchem
: Postbus 108
: 4200AC GORINCHEM

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

19-03-2020
26-03-2020
09-04-2020
09-04-2020
09-04-2020

: 30-04-2020
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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.
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