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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek.
Op 02-02-2017 heeft organisatie Kinderdagverblijf de Hoepel B.V. een wijziging kindplaatsen
aangevraagd bij de gemeente Apeldoorn voor kinderdagverblijf (KDV) de Hoepel. De houder heeft
het voornemen om het aantal kindplaatsen uit te breiden van 24 naar 45 kindplaatsen.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden.
Dit incidenteel onderzoek doet uitspraken over de onderdelen personeel en groepen en
accommodatie en inrichting. In dit incidenteel onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen
deze onderdelen en niet alle andere inspectie-items.

Beschouwing
Kinderdagverblijf De Hoepel Loolaan valt onder de organisatie Kinderdagverblijf de Hoepel B.V.
Deze organisatie heeft verder 2 kindercentra in Apeldoorn aan de Groenoordlaan en de Loolaan.
Dit KDV is gehuisvest in een monumentaal pand, een voormalige locatie van COA. Het pand
bevindt zich aan de Loolaan. Er is tevens een buitenschoolse opvang op deze locatie gehuisvest. De
houder van het kinderdagverblijf is woonachtig op de zolderetage van het pand.
De opvang bij dit KDV wordt gerealiseerd volgens het Hoepel concept: kinderopvang waarbij
natuur, buiten zijn en vrij spelen een hoofdrol hebben. Tevens wordt er op dit kinderdagverblijf
buiten geslapen.
Opvang vindt plaats in 3 horizontale stamgroepen: een babygroep (0-1 jarigen), een dreumespeutergroep (1-3 jarigen) en een 3 + groep.
De dagelijkse leiding van het kinderdagverblijf is in handen van de directie en de pedagogisch
beleidsmedewerkster van de organisatie.
Wijziging
Op 02-02-2017 heeft de houder een wijziging kindplaatsen aangevraagd middels een ingevuld
wijzigingsformulier bij de gemeente Apeldoorn. De houder van het KDV heeft het voornemen om
het aantal kindplaatsen uit te breiden van 24 naar 45 kindplaatsen.
Op 09-02-2017 heeft een inspectie plaatsgevonden op het opvangadres door de toezichthouder
van de GGD. Deze inspectie is gezamenlijk met een medewerker van het Team Toezicht en
Handhaving Ruimtelijke Regelgeving van de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving van de gemeente
Apeldoorn uitgevoerd.
Bevindingen
Aan de hand van het bezoek en een documentenonderzoek is geconstateerd dat wordt voldaan aan
de eisen met betrekking tot de Wet kinderopvang.
De toezichthouder heeft vastgesteld dat uitbreiding van het aantal kindplaatsen naar 41
kindplaatsen redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de
Wet kinderopvang.
Afgesproken is met de houder dat deze de wijziging naar 41 kindplaatsen bevestigt aan de
gemeente Apeldoorn volgens de procedure van de gemeente Apeldoorn.
De houder dient naar aanleiding van deze uitbreiding de risico-inventarisatie en het pedagogisch
beleid te actualiseren. Dit is besproken met de houder.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.
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Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
Van 24 naar 41 kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht een aspect van het onderdeel "Personeel en groepen". Eerst worden de
bevindingen beschreven, vervolgens volgt het oordeel.
Verklaring omtrent het gedrag
De houder, een echtpaar, heeft de zolderetage van het pand betrokken en gebruikt deze als
woonruimte. Het KDV betreft een B.V. Er is VOG overlegd aan de toezichthouder afgegeven op 612-2016 waarbij de rechtspersoon en de natuurlijke personen zijn onderzocht.
Conclusie
De houder heeft voldoende aantoonbaar gemaakt dat zij in het bezit zijn van een verklaring
omtrent gedrag die voldoet aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Verklaringen omtrent het gedrag
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Accommodatie en inrichting
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het onderdeel accommodatie en inrichting. Per
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het KDV. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.
Binnenruimte
Er zijn op het KDV 3 stamgroepruimtes ingericht en in gebruik.
Volgens de houder overlegde plattegrond hebben de ruimtes de volgende oppervlaktes:
Groepsruimte babygroep: voorzijde: 24 m2 en achterzijde: 21 m2, totaal: 45 m2, voldoende
speelruimte voor 12 kinderen
Groepsruimte 1-3 groep: voorzijde: 24 m2, middenruimte: 26 m2, serre: 19 m2, totaal: 69 m2,
voldoende speelruimte voor 16 kinderen
Groepsruimte 3 + groep: 22,5 m2 + 25 m2, totaal: 47,5 m2, voldoende speelruimte voor 13
kinderen
Er zijn verschillende speelhoeken gerealiseerd in de ruimtes. Er zijn hoge tafels met banken
aanwezig en hoge boxen. Het spelmateriaal staat zodanig opgesteld, dat kinderen het zelf kunnen
pakken. Het speelgoed heeft een natuurlijke uitstraling en is gemaakt van natuurlijk materiaal,
zoals hout en wol. De binnenruimtes zijn passend ingericht.
De houder wenst het aantal kindplaatsen te wijzigen naar 45 kindplaatsen.
Kinderen zullen worden opgevangen in de volgende stamgroepen:
babygroep: 12 kinderen
1-3 groep: 16 kinderen
3 + groep: 13 kinderen
Totaal: 41 kinderen
De houder geeft aan dat de actuele kindbezetting op de drukste dag als volgt is:
babygroep: 10 kinderen
1-3 groep: 13 kinderen
3 + groep: 11 kinderen
Totaal: 34 kinderen
De slaapruimte voor kinderen bevindt zich op de eerste verdieping. Er zijn in deze slaapruimte 9
slaapplaatsen aanwezig, waaronder 2 duo-slapers, 4 ledikanten en 1 vluchtbed. De houder heeft de
slaapruimte aangrenzend aan de 0-1 groepsruimte ingericht en in gebruik genomen als
groepsruimte. De houder vertelt dat kinderen op het KDV volgens de pedagogische visie van het
KDV buiten-slapen in buitenbedden. Deze bedden beschikken over een keurmerk. Ouders dienen
voorafgaand aan plaatsing van hun kind op dit KDV hiervoor schriftelijk akkoord te geven.
De toezichthouder heeft met de houder besproken dat de houder voor de kinderen tot 1,5 jaar te
allen tijde voldoende beschikbare slaapruimte moet realiseren. De houder geeft aan dat er volgens
de actuele bezetting op de drukste dag 12 kinderen jonger dan 1,5 jaar op het KDV aanwezig zijn.
De houder gaat 4 duoslapers aanschaffen en deze plaatsen in de slaapruimte. De ledikanten zullen
verwijderd worden. In totaal worden 6 duoslapers in de slaapruimte geplaatst, waarmee binnen 12
slaappplaatsen gerealiseerd worden.
De houder is ervoor verantwoordelijk dat er te allen tijde voor kinderen tot 1,5 jaar voldoende
beschikbare slaapruimte is volgens de voorwaarden vanuit de Wet kinderopvang. Bij eventuele
groei van het aantal kinderen tot 1,5 jaar dient de houder hierop te anticiperen met de capaciteit
aan slaapplaatsen binnen.
De houder geeft aan uiteindelijk 41 kindplaatsen te willen realiseren.
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Conclusie
Er is voor de opvang van maximaal 41 kinderen binnenspeelruimte beschikbaar. Dit is besproken
met de houder. De houder wijzigt dit bij de gemeente Apeldoorn.
De houder dient het pedagogische beleidsplan aan te passen en de risico-inventarisatie te
actualiseren met de uitbreiding van de te gebruiken ruimtes en indien nodig acties te ondernemen
omtrent het veilig gebruik van de genoemde ruimtes.
De houder heeft voldoende slaapruimte voor het actuele aantal op te vangen kinderen
gerealiseerd.
Buitenspeelruimte
Het kinderdagverblijf beschikt over een aangrenzende buitenruimte, waar voldoende ruimte is voor
verschillende activiteiten. De buitenruimte is gescheiden van de buitenruimte de buitenschoolse
opvang.
De buitenruimte is ingericht met natuurlijke materialen. Elementen als zand, hout en begroeiing
zijn aanwezig.
Er is een gedeelte ingericht met een zitgelegenheid: een hoge tafel met hoge banken. Deze
zitgelegenheid kan voorzien worden van een doek ter bescherming tijdens weersinvloeden.
Er is voldoende passend ingerichte buitenspeelruimte beschikbaar voor de opvang van 41 kinderen.
Gebruikte bronnen:

Interview

Observaties

Website

Plattegrond (binnen- en buitenruimte)

7 van 10
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 09-02-2017
KDV de Hoepel Loolaan te Apeldoorn

Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

KDV de Hoepel Loolaan
http://www.dehoepel.nl
24
Nee

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

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf de Hoepel B.V.
Loolaan 32
7315 AC Apeldoorn
08189913
Nee

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mw. M. Poortinga

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

09-02-2017
30-03-2017
Niet van toepassing
06-04-2017
10-04-2017
10-04-2017

: 13-04-2017
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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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