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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang Marlon bevindt zich in basisschool De Iemenhof in Schoonebeek en vangt 
maximaal 30 kinderen op in de leeftijd van 4-12 jaar. 

  
De houder heeft een uitbreiding van het aantal kindplaatsen aangevraagd van 30 naar 40. 
Er is voldoende m2 binnen- en buitenspeelruimte voor de uitbreiding van het het aantal 
kindplaatsen. 
  
De toezichthouder geeft een positief advies voor de uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 
buitenschoolse opvang Marlon naar 40. 

 
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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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Inleiding 
 
Bij het onderdeel accommodatie en inrichting is getoetst of buitenschoolse opvang Marlon 
voldoende m2 binnen- en buitenspeelruimte heeft voor de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

  
 
Binnenruimte 
 
Buitenschoolse opvang Marlon maakt gebruik van een lokaal (65,1m2 )en een speellokaal ( 89 
m2)in basisschool de Iemenhof.  
Daarnaast kan de buitenschoolse opvang ook nog beruik maken van de ruimte van de peutergroep 

van Villa Vrolijk die ook in deze basisschool is gevestigd. Deze ruimte is 42,8 m2. 
Er is voldoende m2 binnenspeelruimte voor de opvang van 40 kinderen. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Voor het buiten spelen maakt buitenschoolse opvang Marlon gebruik van het schoolplein van de 

school. Deze is groot genoeg voor de opvang van 40 kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
  Plattegrond 
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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 Marlon 

Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : M.M. Homan 
Website : www@bsomarlon.nl 
KvK nummer : 58691634 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  Tannette Jansen 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Emmen 
Adres : Postbus 30001 
Postcode en plaats : 7800RA EMMEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 19-07-2016 

Opstellen concept inspectierapport : 26-07-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 27-07-2016 
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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 op 27-07-2016 aangegeven akkoord te gaan met de inhoud van het 
inspectierapport. 

 
 
 

 


