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Het onderzoek

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

Op verzoek van de gemeente Ommen is er een nader onderzoek uitgevoerd bij Kinderopvang 

Ommerkanaal (KDV) in Ommen. 

Tijdens het onderzoek na registratie van 04-02-2022 heeft de toezichthouder een overtreding 

geconstateerd, waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. De 

gemeente Ommen heeft op 28 april 2022 een aanwijzing naar de houder gestuurd. 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde overtreding. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 

herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften. 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 

kinderdagverblijf Ommerkanaal en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. 

Deze worden elders in het rapport verder uitgewerkt. 

Feiten over kinderdagverblijf Ommerkanaal 

Kinderopvang Ommerkanaal is een kleinschalige kinderopvangorganisatie in het buitengebied van 

Ommen gelegen naast het Ommerkanaal. Deze locatie is gelegen in de buurtschap Ommerkanaal. 

Schuin tegenover het KDV bevindt zich CNS Ommerkanaal. Dit is de plaatselijke basisschool. Naast 

dagopvang wordt er op deze locatie ook buitenschoolse opvang geboden.   

In het landelijk register kinderopvang (LRK) staat het kinderdagverblijf Ommerkanaal geregistreerd 

met 28 kindplaatsen. De houder heeft een wijzigingsformulier ingediend bij de gemeente Ommen 

om de kindplaatsen terug te brengen naar 27 kindplaatsen. 

Inspectiegeschiedenis 

• 11-11-2019 jaarlijks onderzoek; er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de 

kwalificatie-eisen van de pedagogisch coach. 

• 20-02-2020 nader onderzoek; de overtreding geconstateerd op 11-11-2019 is verholpen. 

• 01-09-2020 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen (mede door 

herstelaanbod) aan de Wet kinderopvang. 

• 29-07-2021 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang. 

• 11-11-2021 Onderzoek voor registratie; vanuit de GGD zijn er geen bezwaren tegen de 

betreffende houderwijziging.   

• 04-02-2022 onderzoek na registratie; Met betrekking tot eisen aan de ruimte is niet voldaan 

aan de voorwaarden. De overige getoetste voorwaarden voldoen aan de eisen uit de Wet 

kinderopvang.   
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Bevindingen op Hoofdlijnen 

Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de houder aan de getoetste voorwaarden voldoet. De 

overtredingen die tijdens het onderzoek na registratie vastgesteld is hersteld. Hierdoor voldoet de 

houder aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang. 

In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen per domein beschreven en toegelicht. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

Momenteel staat kinderdagverblijf Ommerkanaal nog geregistreerd met 27 kindplaatsen in het 

LRK. De houder heeft al een wijzigingsformulier ingediend bij de gemeente met het verzoek om de 

kindplaatsen terug te brengen naar 27 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen

Accommodatie 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

De binnenruimte moet 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 

Bevindingen onderzoek na registratie d.d. 04-02-2022:  

Binnenspeelruimte 

De binnenspeelruimte bevindt zich in een buurthuis. Het gedeelte voor de kinderopvang is specifiek 

verbouwd voor de kinderopvang. De houder heeft hier 3 ruimtes beschikbaar voor de opvang. 

Door een interne wijziging en verbouwing zijn de oppervlaktes per ruimte als volgt: 

• De oppervlakte van de kinderopvang groep is 30,60m2; 

• De oppervlakte van de hal is 7,35m2; 

• De oppervlakte van de peutergroep is 62,21 m2. 

De kinderopvang groep maakt naast de oppervlakte van de eigen ruimte, ook gebruik van de 

oppervlakte van de hal. Hiermee beschikt de kinderopvang groep over voldoende ruimte voor 10 

kindplaatsen. De peutergroep beschikt over voldoende ruimte voor 16 kindplaatsen. 

In het LRK staat de houder geregistreerd met 28 kindplaatsen. Het kindcentrum beschikt door de 

interne wijzigingen en verbouwing niet meer over voldoende m2 voor 28 kindplaatsen, maar over 

voldoende m2 voor 26 kindplaatsen. 

De toezichthouder heeft bij de houder aangegeven om een wijzigingsformulier in te dienen bij de 

gemeente, zodat de kindplaatsen worden teruggebracht naar 26 kindplaatsen. 

De toezichthouder heeft op 22 februari 2022 de houder een herstelaanbod gedaan om 

bovenstaande overtreding te herstellen. De houder heeft tot 22 maart 2022 de tijd om een 

wijzigingsformulier met daarin de aangepaste kindplaatsen aan de gemeente te versturen.  

Op 22 maart 2022 heeft de houder aangeven dat het nog niet haalbaar is om een 

wijzigingsformulier met daarin de aangepaste kindplaatsen naar de gemeente te versturen. De 

houder geeft aan dat zij de ruimte in de hal willen aanpassen, zodat er extra m2 beschikbaar komt 

in de hal. De aanpassing in de hal is nog niet gerealiseerd gedurende dit onderzoek. De 

toezichthouder kan niet beoordelen of de aanpassing in de hal bijdraagt aan extra m2 voor het 

aantal kindplaatsen. 

De houder heeft de bovenstaande tekortkoming niet hersteld. 
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Bevindingen nader onderzoek d.d. 19-05-2022: 

Binnenspeelruimte 

De houder heeft een aanpassing gedaan in de hal. Het kinderdagverblijf beschikt over de volgende 

oppervlaktes per ruimte: 

• De oppervlakte van de kinderopvang groep is 30,60m2; 

• De oppervlakte van de hal is 9,01m2; 

• De oppervlakte van de peutergroep is 62,21m2. 

De kinderopvang groep maakt naast de oppervlakte van de eigen ruimte, ook gebruik van de 

oppervlakte van de hal. De kinderopvang groep en de hal zijn naast elkaar gelegen en worden met 

elkaar verbonden door een deur. Deze twee ruimtes worden als één stamgroep gebruikt. De deur 

naar de hal staat te allen tijde open als er meer dan 8 kinderen worden opgevangen. De 

kinderopvang groep beschikt over voldoende ruimte voor 11 kindplaatsen. De peutergroep beschikt 

over voldoende ruimte voor 16 kindplaatsen. 

In het LRK staat de houder geregistreerd met 28 kindplaatsen. Het kinderdagverblijf beschikt over 

voldoende m2 voor 27 kindplaatsen. De houder heeft een wijzigingsformulier naar de gemeente 

verstuurd waarin staat beschreven dat de houder de kindplaatsen wil terugbrengen naar 27 

kindplaatsen in het LRK.  

Conclusie 

De getoetste voorwaarden bij het domein ’Accommodatie’ zijn conform de Wet kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Informatie beschikbare binnenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Ommerkanaal

Website : http://www.kinderopvangommerkanaal.nl

Vestigingsnummer KvK : 000050199072

Aantal kindplaatsen : 28

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Ommerkanaal

Adres houder : Ommerkanaal Oost 24

Postcode en plaats : 7731 TT Ommen

KvK nummer : 84061618

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL Zwolle

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : A. Vredenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ommen

Adres : Postbus 100

Postcode en plaats : 7730 AC OMMEN

Planning 

Datum inspectie : 19-05-2022

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing

Zienswijze houder : Niet van toepassing
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Vaststelling inspectierapport : 23-05-2022

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-05-2022

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-05-2022

Openbaar maken inspectierapport : 06-06-2022


