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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
 

Beschouwing 
 
Inleiding 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis volgen 

de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 
 

Algemene kenmerken kindercentrum 
Buitenschoolse opvang 'Het Kraaienest' is een kleinschalige organisatie met één vestiging in Zeist. 

De buitenschoolse opvang is gehuisvest in een voormalig schoolgebouw aan de rand van he t bos in 
de wijk Kerckebosch in Zeist.  De buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen van 4-13 jaar 

oud.  

 
 

Bevindingen op hoofdlijnen 
Op 20 december 2019 heeft de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd op relevante 

kwaliteitseisen binnen het domein ‘Accommodatie’. Binnen dit domein zijn geen tekortkomingen 

geconstateerd. 
 

 
Conclusie 

De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit incidentele onderzoek zijn 
onderzocht. 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 

 



 

4 van 7 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 20-12-2019 

Buitenschoolse opvang Het Kraaienest te Zeist 

 

Observaties en bevindingen 
 
 

Accommodatie 
 

 

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante 
meter per kind in de binnen- en de buitenruimtes. Per aanwezig kind in het kindercentrum dient 

ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte en ten minste 3 m² passend ingerichte 
buitenspeelruimte beschikbaar te zijn. Daarnaast is de inrichting van de ruimtes van belang om te 

kunnen voorzien in (het stimuleren van) de basisbehoeften van kinderen zodat in de diverse 

ontwikkelingsbehoeften kan worden voorzien.  
 

 
Tijdens het toezichtbezoek is onderzocht of de houder heeft gezorgd voor voldoende en passend 

ingerichte binnen- en buitenspeelruimte en voldoende slaap- of rustruimte. Onder het kopje ‘Eisen 
aan ruimtes’ staan de bevindingen van de toezichthouder. 

  

 

Eisen aan ruimtes 

 
 

Bevindingen 

 
Binnenruimte 

De buitenschoolse opvang maakt gebruik van vier ruimtes met een totale oppervlakte van 431 m². 
Bij een volledige bezetting is (431/60 =) 7,1 m² binnenspeelruimte per kind beschikbaar. 

Elke ruimte is ingericht voor zijn eigen functie:  

 Groene lokaal: theaterlokaal met podium of gymlokaal;  
 Roze lokaal: ruimte met onder andere een winkeltje, banken en boeken;  

 Blauwe lokaal: knutsellokaal ingericht met kasten met verschillend knutselmateriaal; 
 Gele lokaal: chillruimte voor de 8+ kinderen met onder andere een spelcomputer. 

 

 
Buitenruimte 

Buitenschoolse opvang Kraaienest heeft een aangrenzende buitenspeelruimte aan de rand van het 
bos ter beschikking. Het buitenterrein is onder andere ingericht met een klimtoestel, huisje met 

glijbaan en een zandbak. Tevens hebben ze buiten een plek met tafels en banken en is er een 
schuur met verschillend buitenspeelgoed. 

Dit voldoet aan de gestelde eisen. 

 
 

Conclusie 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 

en ten minste 3 m² passend ingerichte buitenspeelruimte beschikbaar. De binnenspeelruimtes zijn 

ingericht naar de leeftijd- en ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. De binnen- en 
buitenruimte voldoen aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de ruimtes. 

 

Gebruikte bronnen 

 Plattegrond 
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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 : Buitenschoolse opvang Het Kraaienest 
Website : http://www.bsohetkraaienest.nl 

Aantal kindplaatsen : 60 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Conny Perk 

Adres houder : Zonnelaan 162 
Postcode en plaats : 3712XH Huis ter Heide 

Website : www.bsohetkraaienest.nl 
KvK nummer : 30248307 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 

Onderzoek uitgevoerd door :  Linda Brouwer 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zeist 

Adres : Postbus 513 
Postcode en plaats : 3700AM ZEIST 

 

Planning 
Datum inspectie : 20-12-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 20-12-2019 

Vaststelling inspectierapport : 15-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-01-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-01-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 16-01-2020 
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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 z ienswijze in te dienen. 
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