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Casa Mia te Voorburg 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Stichting Vlietkinderen heeft op 10-08-2018 een verzoek tot uitbreiding van de registratie in het 
LRK ingediend bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. 
Momenteel staat de locatie met 40 kindplaatsen geregistreerd, de aangevraagde uitbreiding betreft 
4 extra kindplaatsen. 
De uitbreiding zal plaats vinden per 01-10-2018. 
  
Op 25-09-2018 heeft toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd om deze uitbreiding te 
beoordelen. 

 

 
Beschouwing 
 
BSO (buitenschoolse opvang) Casa Mia maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Stichting 
Vlietkinderen. Casa Mia is een buitenschoolse opvang met 2 basisgroepen en biedt opvang aan 
maximaal 40 kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar. De kinderen vanaf 8 jaar gaan naar BSO Stoer 
en Robuust. 
  
Bij de beoordeling van de aangevraagde uitbreiding is onderzocht of voldoende passend ingerichte 
binnen- en buitenspeelruimte beschikbaar is voor de kinderen. 

 

 
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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Casa Mia te Voorburg 

Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
BSO Casa Mia maakt gebruik van diverse ruimtes binnen basisschool de Professor Casimir: 
 groepsruimte, 67 m² 
 hal, 42 m² en 69 m² 
 speelzaal, 83 m² 
 computer/ leesplek ruimte, 49 m² 
Totaal: 310 m². 
  
Per kind is er minimaal 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte nodig. Dit betekent dat op 
deze locatie in totaal voldoende binnenspeelruimte beschikbaar is voor het aangevraagde aantal 
van 44 kinderen. 
  
Naast voldoende binnenspeelruimte dient ook per aanwezig kind tenminste 3 m² buitenspeelruimte 
vast beschikbaar te zijn. 
  
De kinderen van de BSO kunnen buitenspelen op het aangrenzende schoolplein. Dit schoolplein 
biedt ruim voldoende speelruimte voor het aangevraagde aantal van 44 kindplaatsen. Er wordt ook 
voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen wat betreft de passende inrichting en veiligheid. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per email met mevr. N. Meulmeester) 
 Observaties (Tijdens de reguliere inspectie op 31-05-2018) 
 Plattegrond 
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Casa Mia te Voorburg 

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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Casa Mia te Voorburg 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Casa Mia 
Vestigingsnummer KvK : 000029845920 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Vlietkinderen 
Adres houder : Bucaillestraat 6 
Postcode en plaats : 2273 CA Voorburg 
Website : http://www.vlietkinderen.nl/ 
KvK nummer : 27280272 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Rietveld 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leidschendam-Voorburg 
Adres : Postbus 905 
Postcode en plaats : 2270 AX VOORBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 25-09-2018 
Zienswijze houder : 02-10-2018 
Vaststelling inspectierapport : 03-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 25-10-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Houder heeft op 2 oktober 2018 telefonisch aan toezichthouder aangegeven geen gebruik te zullen 
maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. 
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