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1 Beleidskader 

 

 

Inleiding  

Wanneer een houder op één adres zowel een kinderdagverblijf (KDV) als een 

buitenschoolse opvang (BSO) exploiteert, worden deze in het LRK afzonderlijk 

geregistreerd. Het zijn twee aparte kinderopvangvoorzieningen met twee unieke LRK 

nummers. Hiermee wijkt de registratie in het LRK af van de registratie in het 

handelsregister, waar beide kinderopvangvoorzieningen samen één vestigingsnummer 

krijgen.  

Elke geregistreerde voorziening moet bezocht worden door de GGD voor het jaarlijks 

onderzoek en er moet per onderzoek een inspectierapport opgesteld worden. Dit 

betekent twee bezoeken, één aan het kinderdagverblijf en één aan de BSO en twee 

inspectierapporten. 

Er zijn opvanglocaties in het land waarin kinderen worden opgevangen in groepen 0-13 

jaar, waardoor er feitelijk geen sprake is van een apart kinderdagverblijf en een aparte 

BSO. Vanwege de aard van de feitelijke opvang, zou hier volstaan kunnen worden met 

het jaarlijks uitvoeren van één jaarlijks onderzoek. Indien de GGD dit als één onderzoek 

en één rapport afhandelt heeft dit consequenties (uitval) voor de jaarverantwoording van 

de gemeenten. Op basis van LRK-data lijkt het dan alsof één van deze twee 

voorzieningen niet conform de wettelijke eis jaarlijks bezocht is. 

 

De combinatiegroep 

Er zijn situaties waarin structureel gecombineerde opvang van een KDV en BSO 

voorkomt. Bijvoorbeeld in gemeenten waar weinig kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 

en/of in de leeftijd van 4 tot 13 jaar zijn. Twee aparte groepen voor de BSO en het KDV 

zijn dan (financieel) niet haalbaar, een samengevoegde groep wel. Ook kan de houder 

vanuit zijn pedagogische visie besluiten kinderen in groepen van 0-13 jaar op te vangen. 

We noemen dit een combigroep.  

 

Bij een combigroep worden kinderen in de basisschoolleeftijd (voor een deel van de dag) 

in één groep opgevangen met kinderen in de kinderdagopvang. Het betreft dus 

(minimaal) één groep met een gecombineerde samenstelling van kinderen in de leeftijd 

van 0 tot 13 jaar, die gelijktijdig opgevangen worden. De mogelijkheid om een dergelijke 

combigroep als opvangvorm te realiseren volgt uit het Besluit kwaliteit kinderopvang. In 

artikelen 7 en 9 wordt beschreven dat indien een stamgroep gecombineerd wordt met 

een basisgroep, de maximale groepsgrootte en de beroepskracht-kindratio conform de 

bijlage van dat besluit bepaald wordt.  

 

In het LRK moeten beide voorzieningen geregistreerd worden, als twee voorzieningen 

met beide een eigen LRK-id. Dit is nodig in verband met het toeslagrecht voor ouders. 

Het geregistreerde aantal kindplaatsen wordt (ongeacht het aantal aanwezige kinderen 

van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 13 jaar) fiftyfifty per opvangvorm verdeeld. Beide 

voorzieningen worden dus in het LRK met de helft van het totale aantal kindplaatsen 

geregistreerd. In de praktijk mogen er niet meer kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig 

opgevangen worden, dan het maximum totaal aantal kindplaatsen. Er hoeft op deze 

opvanglocatie maar één keer jaarlijks toezicht uitgevoerd te worden, mits deze locaties in 

het LRK geregistreerd zijn als combigroep. 
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In deze gevallen kan een koppeling gelegd worden van de BSO-registratie naar de KDV-

registratie. Zo wordt in het LRK vastgelegd dat er in de praktijk geen sprake is van twee 

aparte kinderopvangvoorzieningen, maar van een combigroep, waarop dus maar één 

jaarlijkse inspectie hoeft te worden uitgevoerd.  

Door in deze gevallen een koppeling te leggen van de BSO-registratie naar de KDV-

registratie, wordt een combigroep aangetoond. Hierdoor levert dit in de 

jaarverantwoording geen vragen of uitval meer op, omdat voor de jaarverantwoording de 

uitgevoerde inspectie op het KDV ook wordt gelinkt naar de BSO.  

 

Dit is het enige doel van deze werkwijze. Het gaat om het geautomatiseerd vastleggen 

van een werkwijze die nu ook al bestaat.  

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de wijzigingsformulieren aangepast worden 

zodat de houder een combigroep kan aanvragen. Het registreren van de combigroep in 

het LRK is ook geen besluit. Er moet bij de aanvraag voor een nieuwe voorziening wél 

altijd primair een besluit genomen worden over de toestemming tot exploitatie en 

registratie van een KDV én daarnaast apart een besluit over de toestemming tot 

exploitatie en registratie van een BSO. Administratief kan de gemeente in overleg met de 

GGD (en houder) besluiten om de combigroep in het LRK vast te leggen in verband met 

de uit te voeren inspectieonderzoeken.    

 

Relatie met toezicht  

Bij een gecombineerde groepssamenstelling worden de kwaliteitseisen die gelden voor 

een KDV gehanteerd. Dit is in lijn met de wetgeving, er wordt immers enkel bij de eisen 

van de dagopvang beschreven dat er een mogelijkheid is om een stamgroep te 

combineren met een basisgroep. Er wordt dus één inspectie uitgevoerd naar de kwaliteit 

van de combigroep aan de hand van de toetsingscriteria (de kwaliteitseisen) van de 

kinderdagopvang.  

 

Het totaal aantal kindplaatsen mag niet overschreden worden, de houder moet voldoen 

aan de eis met betrekking tot de maximale groepsgrootte én de beroepskracht-kind ratio 

moet afgestemd zijn op het aantal en de leeftijd van de aanwezige kinderen. De 

verdeling aanwezige kinderen mag afwijken van de fiftyfifty registratie van kindplaatsen 

in het LRK. De toezichthouder beoordeelt dit tijdens de inspectie.  

 

Wettelijk kader 

AMvB, Besluit kwaliteit kinderopvang  

 Artikel 1 begrippen 

 Artikel 7 lid 7 

 Artikel 9 lid 10  

 

Belangrijkste definities 

Het KDV en de BSO die geregistreerd worden als een combigroep hebben hetzelfde 

vestigingsadres en dezelfde houder. 

Er is sprake van een combigroep als de volgende componenten aanwezig zijn: 

 Kinderen van 0 tot 4 jaar én van 4 tot 13 jaar worden structureel opgevangen in 

een gecombineerde groep, waardoor in de praktijk geen sprake is van een apart 

kinderdagverblijf en een aparte BSO. 

 De samengestelde groep betreft een vaste groep kinderen,  

 De samengestelde groep heeft vaste beroepskrachten,  
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 De samengestelde groep heeft een vaste eigen groepsruimte,  

 De samengestelde groep heeft en passend ingerichte groepsruimte, 

 De combinatie groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.  

 

De houder moet de werkwijze van de combigroep vastleggen in het pedagogisch 

beleidsplan. Daarnaast moet de voorziening voldoen aan de wettelijk gestelde 

kwaliteitseisen.  

 

Er is geen sprake van een in het LRK vast te leggen combigroep als: 

 één of meerdere van bovenstaande componenten niet van toepassing is op deze 

groep,  

 als de samengestelde groep geen structureel karakter heeft,  

 het een activiteit betreft,  

 de beide voorzieningen niet op hetzelfde adres gevestigd zijn, 

 er sprake is van twee verschillende houders / KvK ondernemingen die beiden één 

van de voorzieningen op hetzelfde adres exploiteren,   

 er op de locatie ook een afzonderlijke groep kinderopvang 0-4 én een groep BSO 

van 4-13 bestaan. Dan is en blijft er sprake van twee aparte in het LRK 

geregistreerde kinderopvangvoorzieningen, ook al kiest de houder ervoor om ook 

een (derde) groep 0-13 in te richten. Het aantal kindplaatsen van de 0-13 groep 

wordt 50-50 verdeeld over de KDV en de BSO en dus opgeteld bij het aantal 

kindplaatsen van de afzonderlijke KDV- en BSO-groepen.  

 er op de locatie één of meerdere 0-13 groep(en) is/zijn en één of meerdere BSO 

groep(en) is/zijn. Ook hier is er sprake van twee in het LRK geregistreerde 

voorzieningen. In dit geval dient de 0-13 groep conform het kwaliteitskader KDV 

getoetst te worden en de BSO conform het BSO kwaliteitskader. Er blijft dan 

sprake van twee  Het aantal kindplaatsen van de 0-13 groep wordt 50-50 

verdeeld over de KDV en de BSO: dus de KDV krijgt de helft van het aantal 

kindplaatsen van de combigroep en bij het aantal kindplaatsen van de BSO wordt 

de andere helft opgeteld.  

 

2 Registreren van een combigroep 

Wanneer u aan de hand van de bovenstaande definities heeft bepaald dat er sprake is 

van een combigroep, kan de registratie van de combigroep toegevoegd worden in het 

LRK. Het registreren van een combigroep gebeurt vanuit de BSO, die gecombineerd 

wordt met een KDV. Omdat de kwaliteitseisen van het KDV leidend zijn, wordt de BSO 

gekoppeld met het KDV en niet omgekeerd. 

   

Technische voorwaarden om een combigroep te kunnen registreren in het LRK is dat 

beide voorzieningen dezelfde houder hebben, dat de opvanglocatie van beide 

voorzieningen gelijk is en dat ze de status ‘Aangemeld’ of ‘Geregistreerd’ hebben.  

 

 Zoek de BSO op in het LRK 

 Ga naar de kerngegevens van de voorziening 

 

Onderin het scherm wordt de optie voor een combigroep getoond:  
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Hier kunt u de combigroep registreren. 

 

 Klik op het wijzigingsicoontje  achter ‘Combigroep met KDV’ 

 

 

 

 Kies voor een wijziging vanwege een mutatieverzoek of ambtelijk besluit. 

 Vul het registratienummer van het KDV in waaraan de BSO gekoppeld moet worden 

 Vul de datum aanvang 

 Vul de datum dagtekening wijziging  

 Klik op ‘Wijzigen’  
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 En klik op ‘Wijziging doorvoeren’ 

 

 
 

De combigroep is nu geregistreerd en zichtbaar in de kerngegevens van de BSO. Bij de 

kerngegevens van de KDV is de combigroep niet zichtbaar. 
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3 Inspectie op een combigroep 

 

3.1 Inspectie op de dagopvang  

De combigroep wordt geïnspecteerd conform het kwaliteitskader voor de dagopvang. De 

toezichthouder maakt dus in GIR-inspecteren een inspectieonderzoek en rapport aan bij 

het kinderdagverblijf. Het inspectierapport wordt binnen drie weken nadat het is 

vastgesteld, automatisch gepubliceerd in het LRK bij het geïnspecteerde KDV.  

Het inspectierapport wordt niet automatisch gepubliceerd bij de BSO waarmee het KDV 

een combigroep vormt. Dit moet u als gemeentemedewerker handmatig doen.  

Wellicht kunt u met uw GGD een afspraak maken dat u erop geattendeerd wordt dat het 

een combigroep betreft en dat het inspectierapport handmatig bij de BSO moet worden 

toegevoegd.  

 

3.2 Toevoegen inspectierapport aan de BSO  

Het inspectierapport, dat automatisch bij het KDV wordt gepubliceerd, moet ook bij de 

gekoppelde BSO gepubliceerd worden.  

 

 Download het inspectierapport van het KDV en sla het (tijdelijk) op  

 Ga naar de kerngegevens van de BSO 

 Klik hier op ‘Voeg inspectierapport toe’ 
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 Inspectierapport: hier zoekt u met ‘Bladeren’ het juiste inspectierapport op 

 GGD: de GGD die het onderzoek heeft uitgevoerd 

 Datum rapport: deze datum vindt u als ‘Datum vaststelling inspectierapport’ op de 

eerste pagina van het inspectierapport 

 Kenmerk: eventueel geeft u een kenmerk mee 

 Toelichting: eventueel kunt u een toelichting geven. Deze toelichting is ook zichtbaar 

in het Publieksportaal 

 

 

4 Opheffen van een combigroep 

 

De combigroep kan opgeheven worden door de koppeling van de BSO met het KDV te 

beëindigen. U kunt dit bijvoorbeeld doen wanneer de houder besluit om de exploitatie 

van het BSO-gedeelte te stoppen. Of wanneer de houder door een groeiend aantal 

kinderen besluit om de combigroep op te heffen en zowel een groep KDV als een groep 

BSO te starten.  

De afzonderlijke registraties van zowel het KDV als de BSO blijven in stand wanneer u de 

combigroep opheft. Dit gaat als volgt: 

 

 Zoek de kerngegevens op van de BSO waar het om gaat 

 Klik op het wijzigingsicoontje  achter ‘Combigroep met KDV’ 
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 Verwijder hier het registratienummer van het gekoppelde KDV 

 Vul de datum aanvang vanaf welke de koppeling moet vervallen 

 Vul de datum dagtekening wijziging 

 Klik op ‘Wijzigen’ en op ‘Wijziging doorvoeren’ 

 

Vanaf de aanvangsdatum van de verwijdering is er geen koppeling met het KDV. 

 

Let op dat er na verwijdering van de koppeling nog steeds twee aparte registraties 

bestaan: één van het KDV en één van de BSO. De houder kan besluiten één van deze 

voorzieningen uit te schrijven, maar kan ook beiden voorzieningen als aparte 

kinderopvangvoorzieningen laten voortbestaan. Hierbij dienen beide 

kinderopvangvoorzieningen wel aan de kwaliteitseisen te voldoen.  

Indien de combigroep opgeheven wordt en er twee zelfstandige 

kinderopvangvoorzieningen ontstaan hoeft er geen nieuwe aanvraag tot exploitatie / 

registratie ingediend te worden. Beide kinderopvangvoorzieningen staan immers al 

geregistreerd als KDV en BSO.  

Wel dient te houder aan te geven hoeveel kindplaatsen het KDV heeft, en hoeveel 

kindplaatsen de BSO heeft. U kunt de GGD opdracht geven te toetsen of de 

voorzieningen voldoen aan hetgeen door de houder gevraagd wordt alvorens u besluit tot 

vastlegging van deze aantallen kindplaatsen. 
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5 Vragen? 

Heeft u vragen over de achtergrond, de wet- en regelgeving of andere inhoudelijke 

vragen? Dan kunt u terecht bij het Kenniscentrum handhaving en naleving (KCHN) van 

de VNG:  

E-mail:  info@vng.nl  

Telefoon:  070-3738393 

 

Heeft u vragen over het werken met en het verwerken in het LRK, dan kunt u terecht bij 

de helpdesk Kinderopvang van DUO:  

E-mail: helpdesk-kinderopvang@duo.nl  

Telefoon:  050-599 8054 (optie 1) 
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