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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. 
 

Beschouwing 
 
Feiten 
Sport en spel BSO Kreukelz is een buitenschoolse opvang gelegen op de locatie van 
voetbalvereniging Alliance aan de Zundertseweg 17 te Roosendaal. De buitenschoolse opvang richt 
zich vooral op sport- en spelactiviteiten op de sportvelden van voetbalvereniging Alliance en is 
bestemd voor maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
 
Op verzoek van de gemeente Roosendaal heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden bij BSO  
Kreukelz te Roosendaal. Aanleiding voor het onderzoek was het verzoek van de houder het aantal 
kindplaatsen van de BSO uit te breiden van 24 naar 40 kinderen. De houder gaat naast de drie 
bestaande binnenruimten een vierde binnenruimte betrekken 
 
Ruimten 
ruimte 8-plussers: 45,30 m² 
ruimte 4-plussers: 29,77 m² 
speelgang: 16,40 m² 
kantine: 54,68 m² 
buitenruimte: sportvelden Alliance 
 
In totaal heeft de houder 146,20 m² binnenruimte tot haar beschikking. Dit is voldoende voor 41 
kindplaatsen. Voor het buitenspelen heeft de houder meer dan 200 m² tot haar beschikking. 
 

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 
 
Binnen het domein accommodatie en inrichting zijn zowel de binnen- als de buitenruimte 
beoordeeld volgens de beschreven eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen 
Peuterspeelzalen.  
  
 

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. 
De totale oppervlakte aan binnenspeelruimte (3 binnenruimten en de helft van de speelgang) 
bedraagt 146,2 m². Dit is voldoende voor 41 kindplaatsen. 
 
 

Gebruikte bronnen 

 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observatie(s) (inmeten van de ruimten) 
 Informatie beschikbare buitenruimte 
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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) 

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 : Kreukelz 
Website : http://www.kruekelz.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000034663428 
Aantal kindplaatsen : 24 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kreukelz 
Adres houder : Zundertseweg 17 
Postcode en plaats : 4707XD Roosendaal 
KvK nummer : 65998464 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD West-Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 076-5282000 
Onderzoek uitgevoerd door :  P. van  Eggelen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Roosendaal 
Adres : Postbus 5000 
Postcode en plaats : 4700KA ROOSENDAAL 
 

Planning 
Datum inspectie : 25-07-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 25-07-2019 
Zienswijze houder : 02-08-2019 
Vaststelling inspectierapport : 02-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 23-08-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Goedemorgen, 
  
Onze zienswijze is dat wij akkoord gaan  met de inhoud van dit inspectierapport. 
 
 
Met sportieve groet, 
  
Miranda en Silke 
Kreukelz 
-Sport en spel bso Kreukelz Zundertseweg 
-Sport en spel bso Kreukelz Sportstraat 
-Montessori peutergroep ZieZo  
06-25112373 
www.kreukelz.nl 
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