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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Het nader onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een handhavingsbesluit van de
gemeente Vlaardingen.
Het onderzoek heeft zich gericht op het domein Accommodatie.

Beschouwing

Feiten over IKC Van Kampen BSO Paterstraat
IKC Van Kampen BSO Paterstraat, maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie UN1EK
Kinderopvang B.V. De organisatie heeft meerdere kinderopvanglocaties in de regio.
De buitenschoolse opvang is gevestigd in basisschool VanKampen aan de Paterstraat 1 te
Vlaardingen. Er kunnen 20 kinderen in de leeftijd van 4-6 worden opgevangen. De buitenschoolse
opvang maakt gebruik van de groepsruimte van Peuterspeelzaal Van Kampen.
Inspectiegeschiedenis
De volgende inspecties hebben plaatsgevonden:
02-07-2019: Jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het domein
Accommodatie.
27-11-2018: Onderzoek na registratie. Op het moment van dit inspectie bezoek worden er nog
geen kinderen opgevangen. Buitenschoolse opvang zal starten in 2019.
20-07-2018: Onderzoek voor registratie. Opname Landelijk Register Kinderopvang.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek is de overtreding op het domein Accommodatie niet meer
geconstateerd.
De bevindingen worden nader toegelicht bij het betreffende domein.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.
Tijdens dit nader onderzoek zijn er geen overtredingen meer geconstateerd op het domein
Accommodatie.
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Observaties en bevindingen

Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 02-07-2019 heeft de toezichthouder het volgende
geconstateerd:
De buitenschoolse opvang is verhuisd van de 1e etage naar de begane grond. Er wordt nu gebruik
gemaakt van dezelfde ruimte waar ook Peuterspeelzaal Van Kampen in gehuisvest is. Tevens wordt
de hal betrokken bij de buitenschoolse opvang.
Op deze buitenschoolse opvang locatie worden kinderen van 4-6 jaar opgevangen. De ruimte is
voor deze leeftijdsgroep veilig en passend ingericht.
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het aangrenzende speelplein voor de onderbouw van
de basisschool. De ruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te
vangen kinderen.
De buitenspeelruimte is vanwege de grootte ervan niet opgemeten, maar deze is (optisch) groot
genoeg om alle kinderen buiten te laten spelen. Er wordt voldaan aan de oppervlakte eis.
De groepsruimte van de buitenschoolse opvang is plm. 76 m². De voorliggende hal, waar ook
gebruik van wordt gemaakt, heeft een oppervlakte van plm. 32,5 m². Dit is voldoende m² voor de
opvang van 20 kinderen.
Deze ruimte is echter niet de volledige buitenschoolse opvang tijd beschikbaar. De peuterspeelzaal
maakt gebruik van de ruimte tot 15:45 uur. De school gaat om 15:00 uur uit, dus voordat alle
kinderen op de buitenschoolse opvang er zijn is het plm. 15:15 uur. Er wordt dan gestart met een
eet- en drinkmoment in de hal. Hier staan tafels waar de kinderen aan kunnen zitten. Deze hal is
echter met plm. 32,5 m² niet groot genoeg voor de opvang van 20 kinderen. De houder heeft
gezocht naar een zo passend mogelijke oplossing voor de tussenliggende tijd. Er wordt echter niet
voldaan aan de voorschriften.
Tijdens dit nader onderzoek d.d. 29-10-2019 heeft de toezichthouder bovengenoemde overtreding
niet meer geconstateerd.
Buitenschoolse opvang Van Kampen BSO Paterstraat maakt nu tevens gebruik van het klaslokaal
van de instroomgroep van basisschool VanKampen. Vanaf 16:00 uur is de ruimte van de
peuterspeelzaalgroep ook beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. Tot die tijd heeft de
buitenschoolse opvang dus de beschikking over de gang (plm 32,5 ²) en het klaslokaal van de
instroomgroep (plm 58,5 m²). Dit betekent dat er voldoende m² binnenruimte aanwezig is voor de
opvang van 20 kinderen.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
Plattegrond
Pedagogisch werkplan
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Overzicht getoetste inspectie-items
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: IKC Van Kampen BSO Paterstraat
: http://www.un1ek.nl
: 20

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

UN1EK kinderopvang B.V.
Postbus 3014
3130CA Vlaardingen
24416445
Ja

:
:
:
:
:

GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70014
3000KS ROTTERDAM
010 4984015
H. Schaapman

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Vlaardingen
: Postbus 1002
: 3130EB VLAARDINGEN

:
:
:
:
:
:

29-10-2019
05-11-2019
Niet van toepassing
05-11-2019
05-11-2019
05-11-2019

: 05-11-2019
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