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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd onderzoek voor registratie. 

Beschouwing 
Kinderdagverblijf het Maanvisje heeft een aanvraag gedaan voor opname in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK). Het betreft het exploiteren van een bso. De opvang zal bestaan uit 1 
basisgroep. In de groep worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar opgevangen. In totaal 
willen de houders hier maximaal 11 kinderen opvangen. 
 
De basisgroep heeft een eigen groepsruimte. De basisgroep maakt samen met het kdv gebruik van 

een groot buitenspeelruimte waar diverse speelmogelijkheden zijn. 
 
Inspectiegeschiedenis 
19-11-2019; onderzoek voor registratie; Er is voldoende ruimte binnen en buiten voor de opvang 
van 11 kinderen. Echter de ruimten, zowel binnen als buiten zijn nog niet volledig klaar en 

ingericht. De planning is, dat alles medio februari 2020 gereed is en dat het kinderdagverblijf per 1 

maart kan starten met de opvang. Alle te beoordelen documenten zijn in orde. 
 
Huidige inspectie 
Op 4 februari 2020 heeft er een twee onderzoek plaats gevonden, om te beoordelen of het bso in 
exploitatie genomen kan worden. Tijdens de inspectie heeft er een interview plaatsgevonden met 
mevrouw de Laat en mevrouw van Ravensteijn (de houders). Tevens is er een rondgang gemaakt 
door het hele gebouw en de buitenruimte. 

 
Bevindingen 
Alle binnenruimten zijn klaar voor gebruik. Alles is conform de plannen gerealiseerd. Ook de 
overdekte buitenruimte is klaar voor gebruik. De buitenruimte is nog niet helemaal klaar, maar 
gezien de planning, zal dat voor de start wel gereed zijn. 
  
Conclusie 

Bso het Maanvisje voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen die tijdens dit onderzoek zijn 
beoordeeld. Aangezien in het vorige onderzoek alle andere voorwaarden al positief zijn beoordeeld, 

is het advies aan de gemeente is om de aanvraag van bso het Maanvisje voor opname in het 
Landelijk Register Kinderopvang (LRK) te honoreren. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 

rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn 
beoordeeld 

Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

Accommodatie 
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 

Binnenruimte 

De bso heeft 1 basisgroep en deze heeft zijn eigen groepsruimte. 
 

naam groep  m2  aantal kinderen  norm 3,5 m2 per kind 

de Zeepaardjes   56,6 m2   11   5,14 m2 

 
De groepsruimte van de Zeepaardjes is veilig en passend is ingericht, in overeenstemming met het 
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
De volgende speelhoeken zijn gerealiseerd: relaxhoek; Winkelhoek; verkleedhoek; speelhoek en 
er is een grote tafel waaraan een spelletje gespeeld of geknutseld kan worden. Daarnaast zijn er 

divers spel/speel en knutselmateriaal aangeschaft waar de kinderen zelfstandig of onder 
begeleiding mee mogen spelen. 
 
Buitenruimte 
De bso maakt samen met het kdv gebruik van een ruim buitenspeelterrein, 172m2 groot. 
Daarnaast is er ook een overdekte buitenruimte beschikbaar van 46 m2. Hier kunnen de kinderen 
toch buitenspelen ondanks dat het slecht weer is. Dit betekent, dat er voor elk kind (16 kdv en 11 

bso) 218/27 is 8 m2 bruto speelruimte aanwezig is. Dit is ruim over de norm.  
 
De overdekte buitenspeelruimte is voor zien van kunstgras en de aankleding verder is jungle 
achtig. Een prima speelplek voor de kinderen. De buitenruimte is nog niet helemaal klaar, echter 

gezien de plannen (wat ze nog gaan realiseren) en de planning (wat wanneer wordt gerealiseerd) 
heeft de toezichthouder er voldoende vertrouwen in dat de buitenruimte voor de start van de 

opvang, 2 maart 20020, gereed zal zijn. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observatie(s) 
• Informatie beschikbare buitenruimte 
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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 : Kinderopvang het Maanvisje B.V. 

Website : http://www.hetmaanvisje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000043439101 
Aantal kindplaatsen : 11 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang het Maanvisje B.V. 
Adres houder : Molenstraat 185 
Postcode en plaats : 5342CB Oss 
KvK nummer : 75575515 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  L.J. Procee 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 

Planning 
Datum inspectie : 04-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 07-02-2020 
Vaststelling inspectierapport : 07-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 28-02-2020 
 

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. 

 
 
 

 
 

 


