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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 
verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kindercentrum 
Buitenschoolse opvang (BSO) Het Vossenhol is samen met kinderdagverblijf De Vossebelt 
gehuisvest in een pand aan de Schreursweg 3 te Holten, gelegen in het buitengebied. De BSO is 
met 20 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
De locatie is aangesloten bij de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK) en gecertificeerd voor 
het HKZ-kwaliteitssysteem. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
* 20-11-2014, jaarlijks onderzoek. Tijdens deze inspectie zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
* 15-10-2015, jaarlijks onderzoek. Tijdens deze inspectie zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
* 12-05-2016, jaarlijks onderzoek. Tijdens deze inspectie zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
* 26-01-2017, jaarlijks onderzoek. Tijdens deze inspectie zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
* 23-02-2017, incidenteel onderzoek. Er bestaat geen bezwaar tegen uitbreiding van het aantal 
kindplaatsen van 18 naar 20. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De houder is voornemens het aantal kindplaatsen per 1 januari 2018 uit te breiden van 20 naar 30. 
Gezien het aantal beschikbare vierkante meters, bestaat er geen bezwaar tegen opname in het 
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen met 30 kindplaatsen. 

 
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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BSO Het Vossenhol te Holten 

 

Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
De kinderen van BSO Het Vossenhol maken gebruik van een groepsruimte van 74.37 m². De 
aangrenzende speelhal van 65,49 m² wordt tevens gebruikt door de BSO. 
De groepsruimte en de hal bieden samen voldoende vierkante meters voor de opvang van 30 BSO 
kinderen. 
  
Conclusie 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenspeelruimte van de buitenschoolse opvang is voldoende groot voor de opvang van 30 
kinderen. 
  
Conclusie 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Plattegrond 
 Toelichting aanvraag 
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BSO Het Vossenhol te Holten 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Het Vossenhol 
Website : http://www.kdvdevossebelt.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : VOF Stam 
Adres houder : Schreursweg 3 
Postcode en plaats : 7451RG Holten 
KvK nummer : 08104749 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Laura Sauer- Huisman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rijssen-Holten 
Adres : Postbus 244 
Postcode en plaats : 7460AE RIJSSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 30-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 30-11-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 28-12-2017 
 

 
 



 

7 van 7 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 30-11-2017 

BSO Het Vossenhol te Holten 

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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