
 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Villa Lavendel (BSO) 

    De Steiger 1 

    8071 TZ Nunspeet 

    Registratienummer 333752600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Noord- en Oost-Gelderland 

In opdracht van gemeente:  Nunspeet 

Datum inspectie:   19-11-2020 

Type onderzoek:   Incidenteel onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 23-11-2020 



 

2 van 8 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 19-11-2020 

Villa Lavendel te Nunspeet 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Accommodatie ................................................................................................................. 4 

Overzicht getoetste inspectie-items ....................................................................................... 5 

Accommodatie ................................................................................................................. 5 

Gegevens voorziening .......................................................................................................... 6 

Opvanggegevens ............................................................................................................. 6 

Gegevens houder ............................................................................................................. 6 

Gegevens toezicht ............................................................................................................... 6 

Gegevens toezichthouder (GGD) ........................................................................................ 6 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................. 6 

Planning ......................................................................................................................... 7 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .............................................................................. 8 



 

3 van 8 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 19-11-2020 

Villa Lavendel te Nunspeet 

 

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. 

 

Op 9 november 2020 is bij de gemeente Nunspeet een wijzigingsverzoek binnengekomen van 

Kinderopvangorganisatie Kindcentrum Nunspeet.  

Het gaat om een uitbreiding kindplaatsen bij de BSO. 

  

In het kader van toezicht is naar aanleiding van het wijzigingsverzoek een incidenteel onderzoek 

uitgevoerd. 

 

Beschouwing 

Buitenschoolse opvang (BSO) Villa Lavendel maakt onderdeel uit van Stichting Kindercentrum 

Nunspeet. 

De BSO beschikt over twee ruimtes met een aangrenzende buitenspeelruimte. 

Het betreft een locatie waar maximaal 30 kinderen worden opgevangen. 

De houder heeft een verzoek tot uitbreiding kindplaatsen ingediend. Het gaat om een uitbreiding 

van 7 kindplaatsen. 

 

Inspectiegeschiedenis: 

• Bij de jaarlijkse inspectie van 08-06-2017 zijn er geen overtredingen geconstateerd. 

• Bij de jaarlijkse inspectie van 19-09-2016 is vastgesteld dat aan alle getoetste voorwaarden 

werd voldaan. 

• Jaarlijks onderzoek 27-09-2018; De houder voldoet volledig aan de wettelijke voorschriften 

van de wet kinderopvang. 

• incidenteel onderzoek 27-09-2018; De ruimte wordt vanaf 1 oktober 2018 in gebruik genomen 

voor voornamelijk workshops voor de oudere kinderen 

• jaarlijks onderzoek 24-10-2019 De houder voldoet aan de wettelijke voorschriften van de wet 

kinderopvang 

 

Huidige bevindingen: 

Het kantoor (dat weggaat) wordt ingericht voor o.a. BSO-ruimte. 

 

Bevindingen zijn terug te lezen in het rapport 

 

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 

Accommodatie 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor 7 kindplaatsen. 

De houder is al geregistreerd voor 42 kindplaatsen op deze locatie. 

Met de houder is gecommuniceerd over het extra aantal kinderen. 

In welke ruimte komen deze kinderen. De houder is gevraagd om een officiële plattegrond te 

sturen naar de toezichthouder. 

De houder heeft een plattegrond toegestuurd en deze mondeling toegelicht. 

Het kantoor bij Villa Lavendel gaat weg en dit is/ wordt een opvangruimte. Deze ruimte is 26m2 en 

geschikt voor maximaal 7 kinderen. 

De BSO gaat deze ruimte van maandag t/m vrijdag vanaf 14.00 uur in gebruik nemen. 

 

In 2021 bij de jaarlijkse inspectie zal deze extra meegenomen worden in de inspectie 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview 

• 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Villa Lavendel 

Vestigingsnummer KvK : 000022482121 

Aantal kindplaatsen : 42 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kindcentrum Nunspeet 

Adres houder : De Steiger 1 

Postcode en plaats : 8071 TZ Nunspeet 

KvK nummer : 41035858 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nunspeet 

Adres : Postbus 79 

Postcode en plaats : 8070 AB NUNSPEET 

 



 

7 van 8 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 19-11-2020 

Villa Lavendel te Nunspeet 

Planning 

Datum inspectie : 19-11-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 19-11-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-11-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 26-11-2020 
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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 zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


