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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. 

 

Waarom toezicht? 

De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor 

buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden 

gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde opvang. 

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen 

om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten 

hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 

kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die 

kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken 

op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het 

toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. 

  

Waarop is het toezicht gebaseerd? 

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 

kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. 

 

Beschouwing 

Inleiding 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Hieronder beschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit 

kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis. De bevindingen volgen op hoofdlijnen. Deze worden 

in het rapport verder uitgewerkt. 

  

Algemene kenmerken kindercentrum 

Kinderdagverblijf Prikkebeen is een specialistisch verpleegkundig kinderdagverblijf. Het 

kinderdagverblijf is gevestigd in een eigen pand in een woonwijk in Bunnik. De locatie staat in het 

Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met maximaal 38 kindplaatsen per dag. 

 

Het kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar en bestaat uit 4 

groepen. De locatie is op alle doordeweekse dagen geopend. Op feestdagen is de locatie gesloten. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op 4 oktober 2022 heeft de gemeente Bunnik van Prikkebeen B.V. het verzoek ontvangen tot 

wijziging van het aantal kindplaatsen van 38 naar 44 in het Landelijk Register Kinderopvang voor 

Specialistisch Verpleegkundig KDV Prikkebeen in Bunnik. De houder heeft het voornemen de 

wijziging zo snel mogelijk door te voeren. De gemeente heeft de GGD gevraagd een incidenteel 

onderzoek uit te voeren. 



 

 

4 van 11 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 06-10-2022 

Specialistisch Verpleegkundig KDV Prikkebeen te Bunnik 

 

 

Op 6 oktober 2022 heeft de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd op relevante kwaliteitseisen 

binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat' en ‘Accommodatie’. De locatie voldoet aan de 

onderzochte kwaliteitseisen. De GGD gaat akkoord met de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

 

Conclusie 

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

onderzocht en adviseert de gemeente de wijziging van 38 naar 44 kindplaatsen door te voeren in 

het Landelijk Register Kinderopvang.  

 

Advies aan College van B&W 

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

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bevindingen 

 

Opvang in groepen 

De locatie bestaat uit 4 stamgroepen. De groepen zijn als volgt ingedeeld: 

 

 groep Geel met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

 groep Blauw met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze groep is een 

eettrainingsgroep. 

 groep Rood met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

 3 plus groep met maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar. 

 

De maximale groepsgroottes voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Conclusie 

De stabiliteit van de opvang voor kinderen voldoet na ophoging van het aantal kindplaatsen aan de 

gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 26 januari 2022) 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

 eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Bevindingen 

 

Binnenruimte 

De locatie zal na de uitbreiding gebruik gaan maken van 4 groepsruimtes en een hal. 

 

De onderstaande tabel geeft de ruimtes en de oppervlaktes weer: 

 

Verblijfsruimte Aantal kinderen Beschikbare m² Nodig aan m² 

Geel 12 circa 54 42 

Blauw 12 circa 54 42 

Rood 12 circa 54 42 

3 plus 8 29,9 28 

Totaal 44 191,9 154 

 

Dit is voldoende binnenspeelruimte per kind. 

De 3 plus groep zal ook gebruik maken van de hal. De hal biedt voldoende speelmogelijkheid voor 

deze groep kinderen. De hal is circa 44 m². 

 

Elke stamgroep beschikt over een eigen groepsruimte. De speelruimtes zijn ruim en licht. Het is 

ingericht met verschillende speelhoeken en een aparte speelplek voor de jongste kinderen. 

 

Slaapruimte 

Elke stamgroepruimte beschikt over 2 slaapruimtes. De slaapruimtes grenzen aan 

stamgroepruimtes. 

 

Buitenruimte 

De locatie beschikt over 700 m² buitenspeelruimte. Dit biedt ruim voldoende vierkante meters per 

kind bij 44 kinderen. De buitenspeelruimte grenst aan de locatie en is geheel omheind. De 

buitenruimte heeft glijbanen, klimtoestellen, een zandbak en buitenspelmaterialen. Ook is er een 

ingerichte moestuin. 

 

Dit voldoet aan de gestelde eisen. 

  

Conclusie 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en ten minste 3 

m² buitenspeelruimte beschikbaar.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) 
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 Plattegrond 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 26 januari 2022) 

 Informatie beschikbare buitenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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 

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) 

 

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) 

 

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 : Specialistisch Verpleegkundig KDV Prikkebeen 

Website : http://www.prikkebeen.com 

Vestigingsnummer KvK : 000003067467 

Aantal kindplaatsen : 38 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Prikkebeen B.V. 

Adres houder : Claudius 9 

Postcode en plaats : 3962 LT Wijk bij Duurstede 

KvK nummer : 55441289 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD regio Utrecht 

Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 3700 AB ZEIST 

Telefoonnummer : 030-6086086 

Onderzoek uitgevoerd door :  B. Rosendal 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bunnik 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 3980 CA BUNNIK 

 

Planning 

Datum inspectie : 06-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 19-10-2022 

Zienswijze houder : 20-10-2022 
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Vaststelling inspectierapport : 20-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-10-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

 

Het rapport heb ik doorgelezen en heb geen onjuistheden geconstateerd. Het rapport is wat mij 

betreft akkoord. 
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