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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. 

 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Conclusie  

Uit het onderzoek is gebleken dat er volledig wordt voldaan aan de getoetste wettelijke 

voorwaarden. 

 

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

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemene kenmerken  

BSO Bamba locatie Linge (BSO Haimstee) is gevestigd in een lokaal van basisschool de Haimstee. 

Het is een locatie van kinderopvangorganisatie Bamba B.V. Er worden op deze locatie momenteel 

nog maximaal 20 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Er kan tevens gebruik 

gemaakt worden van het speellokaal en de hal in de school. 

 

Onderzoeksgeschiedenis  

Het vorige inspectieonderzoek heeft plaatsgevonden op 16 augustus 2021. Er werd volledig 

voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen  

Op 10 september 2021 heeft er in opdracht van de gemeente Veendam een onderzoek 

plaatsgevonden in verband met het verzoek tot een uitbreiding van het aantal kindplaatsen. Er 

wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden en er is dan ook geen bezwaar om 

het verzoek tot uitbreiding naar 22 kindplaatsen toe te kennen. 

 

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 covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

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

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

Uit het onderzoek is gebleken dat de houder zorgt draagt 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 

 Wijzigingsformulier exploitatie 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte per in het kinde rcentrum 

aanwezig kind en over ten minste 3 m² buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

 

De groepsruimte beschikt over 56,6 m². Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van een groot 

speellokaal (minstens 50 m²) en een speelhoek in de hal (circa 30 m²). Als buitenruimte wordt het 

plein van de school gebruikt. Er is voldoende ruimte voor de opvang van 22 kinderen. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Inspectierapport 2017 i.v.m. beschikbare ruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 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 : BSO Bamba locatie Linge 

Website : http://www.kdvbamba.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000037854739 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Bamba B.V. 

Adres houder : Grote Zilverreiger 20 

Postcode en plaats : 9648 DK Wildervank 

Website : www.noordelijkgastouderbureau.nl 

KvK nummer : 02081402 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Groningen 

Adres : Postbus 584 

Postcode en plaats : 9700 AN Groningen 

Telefoonnummer : 050-3674325 

Onderzoek uitgevoerd door :  N.A. Kappen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Veendam 

Adres : Postbus 20004 

Postcode en plaats : 9640 PA VEENDAM 

 

Planning 

Datum inspectie : 10-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 15-09-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 15-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 06-10-2021 
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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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