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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. 

In dit onderzoek is domein Accommodatie beoordeelt naar aanleiding van een wijzigingsverzoek in 

het aantal geregistreerde kindplaatsen. 

 

Beschouwing 

Kinderdagverblijf Zizazebra is een zelfstandig kinderdagverblijf met 1 vestiging in Sappemeer. Het 

Kinderdagverblijf bestaat sinds september 2011 en is ruim en helder ingericht. Er is ruimte voor 3 

groepen. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Op 03-06-2019 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. Er werd volledig voldaan 

aan de getoetste wettelijk voorwaarden. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op 07-07-2020 is er een incidenteel onderzoek gestart naar aanleiding het wijzigingsverzoek van 

de houder om het aantal kindplaatsen in het LRK uit te breiden naar 48 kinderen. Hiervoor is 

het plattegrond van locatie KDV Zizazebra bekeken, is de betreffende ruimte gezien en is de 

toezichthouder in gesprek geweest met de houder. 

 

Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

 

 

 

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. 

Het aantal kindplaatsen in het LRK kan worden aangepast van 44 naar 46 kinderen. 
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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 

Uit het onderzoek is gebleken dat de binnenruimte waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat 

zij worden opgevangen veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht in overeenstemming met het 

aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

  

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. 

Voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar beschikt het kindercentrum over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

 

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

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

 

De uitbreiding voor kindplaatsen betreft de blauwe groep. Het verzoek om hier uit te breiden van 

12 naar 14 kinderen. 

 

Berekening binnenruimte: 

Blauwe groep: 

0-2 jarigen 

60,1m2: 3,5m2= 

17 kindplaatsen 

Maximaal 14 kinderen 

Gele groep: 

vanaf 1,5 jaar 

69,9m2:3,5M2= 

19 kindplaatsen 

Maximaal 16 kinderen 

Oranje groep: 

peutergroep 

69,3:3,5m2= 

19 kindplaatsen 

Maximaal 16 kinderen 

 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

 

De houder heeft een wijzigingsverzoek van het aantal kindplaatsen ingediend. Uit bovenstaande 

informatie en bevindingen kan dit verzoek gehonoreerd worden en kan het aantal kindplaatsen in 

het LRK worden aangepast van 44 naar 46 kinderen. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) 

 Plattegrond 

 Wijzigingsformulier exploitatie (Ingediend 19-06-2020) 
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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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : kinderdagverblijf Zizazebra 

Website : http://www.zizazebra.nl 

Aantal kindplaatsen : 44 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : kinderdagverblijf Zizazebra 

Adres houder : Borgercompagniesterstr 66 

Postcode en plaats : 9611 KC Sappemeer 

Website : www.zizazebra.nl 

KvK nummer : 53551834 

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 :  S. Hendriks 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Midden-Groningen 

Adres : Postbus 75 

Postcode en plaats : 9600 AB Hoogezand 

 

Planning 

Datum inspectie : 07-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 07-07-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 20-07-2020 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 21-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-07-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 11-08-2020 
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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. 
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