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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. 

 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De 

houder wil het aantal kindplaatsen uitbreiden van 30 naar 50 kindplaatsen. De toezichthouder heeft 

de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek naar de plattegrond. 

• Contact met de manager via telefoon en e-mail. 

 

De toezichthouder heeft in het rapport kort de beoordeling van de beoordeelde voorwaarden 

beschreven. In de inleiding staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de 

getoetste voorwaarden zit achterin het rapport. 

 

Beschouwing 

Eindconclusie 

De locatie biedt voldoende binnen- en buitenspeelruimte om 50 kinderen op te vangen. De 

gemeente kan het aantal kindplaatsen ophogen van 30 naar 50 kindplaatsen. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken 

Speel- Ontwikkel- Leerplein (SOL) Villa Ambacht Jan Wissenslaan maakt deel uit van SOL Ambacht. 

SOL Ambacht biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeente Hendrik-Ido-

Ambacht. 

 

SOL Ambacht kent vier SOL-pleinen. Elk SOL-plein heeft een directeur en meerdere SOL-

managers. SOL Villa Ambacht heeft 3 SOL-managers. Namelijk een SOL-manager unit A, een SOL-

manager Unit B en C en een SOL-manager unit D en E. De SOL-managers zijn verantwoordelijk 

voor het opstellen van het voor het locatie specifieke beleid en de aansturing van de locatie. 

 

Buitenschoolse opvang (BSO) SOL Villa Ambacht Jan Wissenslaan is sinds 1 maart 2020 

opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De locatie staat geregistreerd met 30 

kindplaatsen. De BSO bestaat uit 2 basisgroepen voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de 

basisschool.  

  

Onderzoeksgeschiedenis 

Op 6 februari 2020 heeft de toezichthouder een onderzoek voor registratie uitgevoerd. De 

toezichthouder gaf het advies om deze locatie op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

   

Op 2 juli 2020 heeft de toezichthouder een onderzoek na registratie uitgevoerd. De toezichthouder 

constateerde 1 tekortkoming. Namelijk: 

• De pedagogisch beleidsmedewerker van de BSO had geen geldige beroepskwalificatie. 
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Bevindingen op hoofdlijnen 

De houder gaat met ingang van het schooljaar 2022/2023 op de locatie Jan Wissenslaan onderwijs 

bieden aan de groepen 2 tot en met 8 van de basisschool. Deze kinderen zullen gebruik gaan 

maken van de BSO op deze locatie. Daarom wil de houder het aantal kindplaatsen ophogen naar 

50 kindplaatsen. 

De groepsruimtes en de buitenruimtes bieden voldoende speeloppervlak om 50 kinderen op te 

vangen. 

De houder heeft een nieuwe groepsruimte ingericht op de begane grond. Hier zullen de 

beroepskrachten maximaal 22 kinderen uit groep 2 en 3 opvangen. In de huidige BSO ruimte op de 

1e verdieping komt een basisgroep voor maximaal 28 kinderen uit groep 4 tot en met 8.  

De houder zal de grootte, leeftijdsopbouw en werkwijze van de nieuwe basisgroepen beschrijven in 

het pedagogisch beleidsplan. De houder zal ervoor zorgen dat de beroepskrachten de veiligheid en 

gezondheid van de kinderen ook in de nieuwe groepsruimte waarborgen. 

Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2022 beoordeelt de toezichthouder de inrichting van de ruimtes. 

De toezichthouder beoordeelt dan ook het pedagogisch beleid, het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en of de beroepskrachten werken volgens het beleid. 

 

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 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

uitgevoerd. 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 wil het aantal kindplaatsen uitbreiden van 30 naar 50 kindplaatsen. De houder heeft een 

wijzigingsverzoek opgestuurd naar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie (Ontvangen op 4 juli 2022) 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp geldt onder andere de volgende eis: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. . 

 

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 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor accommodatie en inrichting. Hieronder 

staat beschreven waaruit dit blijkt: 

 

Oppervlakte van de speelruimtes 

Er is voldoende binnen- en buitenspeelruimte aanwezig om het aantal geregistreerde kindplaatsen 

op te hogen naar 50 kindplaatsen. 

 

Binnenspeelruimte 

Per kind in het kindercentrum is minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte aanwezig. Voor 50 kinderen is 

minimaal 175 m2 binnenspeelruimte vereist. De binnenspeelruimte is totaal 229 m2 groot. De 

volgende ruimtes zijn continu beschikbaar als binnenspeelruimte: 

 

Speelruimte Oppervlakte 

Groepsruimte boven 175 m2 

Groepsruimte beneden   54 m2 

 

Buitenspeelruimte 

Buiten is minstens 3 m2 speelruimte per aanwezig kind beschikbaar. Voor 50 kinderen is minimaal 

150 m2 buitenspeelruimte vereist. De buitenspeelruimte is totaal 1670 m2 groot. 

 

De volgende ruimtes zijn continu beschikbaar als buitenspeelruimte: 

 

Speelruimte Oppervlakte 

Dakterras   280 m2 

Schoolplein 1390 m2 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2022 beoordeelt de toezichthouder of de speelruimtes veilig en 

toegankelijk zijn voor de kinderen. Dan beoordeelt de toezichthouder ook de inrichting van de 

speelruimtes. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Telefonisch en e-mailcontact met de manager) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (Ontvangen op 4 juli 2022) 

• Plattegrond (Villa Ambacht, werktekening begane grond en 1e verdieping 27-02-2019 

(Ontvangen op 27 juli 2022)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

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 : SOL Villa Ambacht Jan Wissenlaan 

Website : http://www.solvillaambacht.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000036004421 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht 

Adres houder : Postbus 243 

Postcode en plaats : 3340 AE Hendrik-Ido-Ambacht 

Website : www.kinderopvangambacht.nl 

KvK nummer : 41120692 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 

Adres : Postbus 166 

Postcode en plaats : 3300 AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. de  Jong 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hendrik-Ido-Ambacht 

Adres : Postbus 34 

Postcode en plaats : 3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 08-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 08-08-2022 

Vaststelling inspectierapport : 08-08-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 08-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 23-08-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 


