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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. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang SimSalabrink is een kleinschalige BSO die opvang biedt in het kleuterlokaal 
van de Brinkschool in Haren. Daarnaast kan de BSO het buitenterrein van de school en een deel 
van de hal gebruiken. Er worden op deze BSO kinderen opgevangen in de leeftijd van vier tot acht 
jaar. SimSalaBrink is onderdeel van Stichting Kinderopvang Haren. 
 
Inspectiegeschiedenis: 
Op 13-11-2018 heeft een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er heeft overleg en 
overreding plaatsgevonden met betrekking tot het pedagogisch werkplan. Daarnaast werd een 
tekortkoming geconstateerd binnen het domein 'personeel en groepen'. 
Tijdens het jaarlijks inspectie onderzoek dat heeft plaatsgevonden op 28-11-2017 werd volledig 
voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 15-02-2019 heeft op verzoek van de gemeente Groningen een incidenteel onderzoek 
plaatsgevonden naar het verzoek tot wijziging kindplaatsen. De houder wenst het aantal 
kindplaatsen te wijzigen van 24 naar 40. De toezichthouder heeft in het kader van deze 
wijziging een plattegrond en aangepast pedagogisch werkplan beoordeeld. Of de ruimte veilig, 
toegankelijk en passend ingericht is, wordt ten tijde van het jaarlijks onderzoek beoordeeld. Het 
betreft een bestaande houder, waarvan verwacht mag worden dat dit volgens de voorwaarden 
gebeurt. 

 
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. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Registratie, wijzigingen en 
administratie'. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens 
het onderzoek. Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Wijzigingen 
 
De houder heeft aangegeven er zorg voor te dragen alle gegevens door te geven aan de gemeente 
die nodig zijn voor een correcte registratie van het kindercentrum.  
De houder doet bij elke wijziging in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld mededeling aan 
het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Wijziging buitenschoolse opvang 12-02-2019 
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Accommodatie 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie'. Per aspect worden 
eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. Daarna volgt een 
oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind en over ten minste 3 m² buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
 
Voor de uitbreiding van 24 naar 40 kindplaatsen wordt een extra lokaal in gebruik genomen. De 
desbetreffende ruimte is op te delen door middel van een schuifwand. Het lokaal meet in totaal 101 
m². Dit is ruim voldoende voor een uitbreiding naar 40 kindplaatsen. Ook de buitenruimte van de 
basischool is groot genoeg om de uitbreiding door te voeren. 
 
Of de ruimte veilig, toegankelijk en passend ingericht is, wordt ten tijde van het jaarlijks onderzoek 
beoordeeld. Het betreft een bestaande houder, waarvan verwacht mag worden dat dit volgens de 
voorwaarden gebeurt. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

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) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

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 : SimSalaBrink 
Website : http://www.kinderopvangharen.nl 
Aantal kindplaatsen : 24 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang Haren 
Adres houder : Waterhuizerweg 7 
Postcode en plaats : 9753HP Haren Gn 
Website : www.kinderopvangharen.nl 
KvK nummer : 41012089 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  N.A. Kappen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Groningen 
Adres : Postbus 7081 
Postcode en plaats : 9701JB Groningen 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 26-02-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 20-03-2019 
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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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