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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. 

Op 08-06-2021 heeft de houder van KDV Aquamarijn een wijzigingsverzoek gedaan bij de 

gemeente Zwolle voor het wijzingen van het aantal kindplaatsen van 30 naar 46 kinderen. De GGD 

heeft dit incidenteel onderzoek uitgevoerd door middel van een locatiebezoek.  

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over KDV 

Aquamarijn en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders 

in het rapport uitgewerkt. 

Feiten over KDV Aquamarijn 

Deze locatie is onderdeel van de overkoepelende organisatie KleurRijk B.V. die meerdere 

kinderopvanglocaties heeft binnen de regio IJsselland en bevindt zich in de wijk Diezerpoort te 

Zwolle. Naast dagopvang wordt er op deze locatie ook buitenschoolse opvang geboden. 

Inspectiegeschiedenis 

De afgelopen twee jaar zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit incidenteel onderzoek is gekeken naar de mogelijkheid om het aantal kindplaatsen te 

wijzigen naar 46. Gezien het aantal vierkante meters binnenspeelruimte kan de toezichthouder niet 

akkoord gaan met de uitbreiding naar 46 kindplaatsen. De toezichthouder adviseert de gemeente 

de locatie te registreren met 45 kindplaatsen. Zie hiervoor de verdere uitwerking in dit rapport. 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) af te wijzen. 

Gezien het aantal vierkante meters binnenspeelruimte kan de toezichthouder niet akkoord gaan 

met de uitbreiding naar 46 kindplaatsen. De toezichthouder adviseert de gemeente de locatie te 

registreren met 45 kindplaatsen. Zie hiervoor de verdere uitwerking in dit rapport. 
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

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

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De houder is voornemens om het aantal kindplaatsen uit te breiden van 30 naar 46. 

De houder heeft deze wijziging medegedeeld aan het college, nadat deze wijziging haar bekend is 

geworden.  

Conclusie 

De getoetste voorwaarde bij het domein 'Registratie, wijzigingen, administratie, naleving 

handhaving en maatregelen covid 19' is conform de Wet kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie (08-06-2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Personeel en groepen 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Door het plaatsen van een unit op het schoolplein wil de houder uitbreiden van 30 kindplaatsen 

naar 46.  Er gaat gewerkt worden met drie basisgroepen: 

Naam groep Maximaal aantal kinderen Leeftijdsopbouw

Vossen 15 2,5 - 4 jaar

Muizen 15 0 - 2,5 jaar

Konijnen 15 0 - 2,5 jaar

De houder is voornemens om per maandag 23 augustus 2021 de huidige peutergroep De Vossen, 

naar de unit te verhuizen. De voormalige groepsruimte van de Vossen is tijdens het locatiebezoek 

op 16 augustus 2021 al ingericht als groepsruimte voor de nieuwe babygroep: De Konijnen.  

Conclusie 

De getoetste voorwaarde binnen het domein 'Personeel en groepen' zijn conform de Wet 

kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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Accommodatie 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Voor de wijziging van het aantal kindplaatsen naar 46 heeft de toezichthouder de groepsruimtes 

bekeken en het aantal vierkante meters meegenomen in de beoordeling. 

Binnenspeelruimte: 

De houder heeft de beschikking over twee groepsruimtes binnen het kindcentrum. Deze twee 

groepsruimtes beschikken over in totaal 105 m². Dit is voldoende voor 30 kindplaatsen. Deze 

groepsruimten zullen worden gebruikt voor de twee babygroepen. Daarnaast is er een unit op het 

schoolplein geplaatst. De groepsruimte binnen de units beschikt over in totaal 54m². Dit is 

voldoende voor 15 kindplaatsen. In deze unit zal de peutergroep worden gevestigd.  

Per aanwezig kind moet er ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar zijn. Aangezien er in 

totaal 159m² beschikbaar is, is er ruimte voor 45 kinderen. De toezichthouder kan niet akkoord 

gaan met de uitbreiding naar 46 kindplaatsen, maar adviseert de gemeente de locatie te 

registreren met 45 kindplaatsen. 

Buitenspeelruimte: 

De kinderen van KDV De Aquamarijn maken gebruik van de eigen buitenspeelruimte van 

Kindcentrum Aquamarijn. Dit buitenspeelterrein is aangrenzend aan de babygoepen. De nieuwe 

unit is geplaatst op het schoolplein van Kindcentrum Aquamarijn. De buitenspeelruimte is via het 

schoolplein van Kindcentrum Aquamarijn veilig bereikbaar voor de peuters. De buitenspeelruimte is 

ongeveer 285 m² en is hiermee voldoende groot voor het aantal op te vangen kinderen. 

Inrichting: 

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. 

Op het moment van de inspectie is de inrichting van de unit, de nieuwe groepsruimte voor de 

bestaande peutergroep De Vossen, in volle gang. Er zijn duidelijke plannen welke volgens planning 

worden uitgevoerd.  

Conclusie 

De getoetste voorwaarde bij het domein 'Accommodatie' zijn niet conform de Wet kinderopvang. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Plattegrond (binnenspeelruimte) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

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) 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

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) 

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) 

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) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Aquamarijn

Website : http://www.kleurrijk.nl

Vestigingsnummer KvK : 000035208058

Aantal kindplaatsen : 30

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder 

Naam houder : CKO KleurRijk B.V.

Adres houder : Mr E.N. van Kleffensstraat 6

Postcode en plaats : 6842 CV Arnhem

KvK nummer : 50442090

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : L. Marsman

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zwolle

Adres : Postbus 10007

Postcode en plaats : 8000 GA ZWOLLE

Planning 

Datum inspectie : 16-08-2021

Opstellen concept inspectierapport : 16-08-2021

Zienswijze houder : Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport : 17-08-2021
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Verzenden inspectierapport naar houder : 18-08-2021

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 18-08-2021

Openbaar maken inspectierapport : 25-08-2021
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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. 


