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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. 

naar aanleiding van een wijzigingsverzoek. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Kindercentrum Klimop KDV is onderdeel van Stichting GOO (voormalig Fides Kinderopvang). Fides 

Kinderopvang en Zicht Primair Onderwijs zijn per ingang van 19 januari 2017 één stichting, 

genaamd Stichting GOO. Stichting GOO biedt primair onderwijs en Kinderopvang in de gemeenten: 

Gemert, Bakel, Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Boekel. 

 

Kindercentrum Klimop maakt per 30 november 2015 onderdeel uit van de brede school gevestigd 

in het centrum van Aarle-Rixtel. In de brede school zijn per november 2015: twee basisscholen 

(Breinplein en de Driehoek) en kindercentrum Klimop gehuisvest en een samenwerking aangegaan.  

 

Het kindercentrum is gevestigd in een aparte vleugel van het pand en biedt dagopvang en 

buitenschoolse opvang (BSO). Op de begane grond zijn drie stamgroepsruimten gevestigd voor de 

dagopvang en is een centrale speelhal. De buitenschoolse opvang maakt gebruik van twee ruimten 

op de eerste verdieping met een eigen dakterras en een ruimte op de begane grond. In de 

ochtenden wordt deze ruimte gebruik voor de peutergroep. De BSO mag gebruik maken van de 

schoolpleinen van basisschool Breinplein en de Driehoek. 

  

Buitenschoolse opvang Klimop bestaat uit drie basisgroepen. 
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Inspectiegeschiedenis 2018-heden 

 

Inspectie Bevindingen 

Jaarlijkse 

inspectie  

17 april 

2018 

Tijdens deze onaangekondigde inspectie op kernelementen is getoetst op de 

algemene dagelijkse praktijk, aangevuld met: 

het pedagogisch beleid, kwalificaties van beroepskrachten, achterwachtregeling, 

EHBO-gekwalificeerde volwassenen, roosters en planningen, het beleid op de 

meldcode kindermishandeling. 

 

Er werden overtredingen geconstateerd op het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

  

Jaarlijkse 

inspectie  

15 april 

2019 

Tijdens deze onaangekondigde inspectie op kernelementen is getoetst op de 

algemene dagelijkse praktijk, aangevuld met het: pedagogisch beleid, kwalificaties 

van beroepskrachten, roosters en planningen, het beleid veiligheid en gezondheid en 

de meldcode kindermishandeling. 

Geconstateerd is dat de getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet 

Kinderopvang. De voorgaande overtredingen (inzake het beleid veiligheid- en 

gezondheid) zijn opgelost. 

2020 Wegens de corona-pandemie heeft er geen inspectie plaatsgevonden. 

Jaarlijkse 

inspectie  

22 maart 

2022 

Tijdens dit inspectiebezoek is de pedagogische praktijk en enkele items binnen het 

domein Personeel & Groepen getoetst. Geconstateerd is dat de getoetste inspectie-

voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.    

  

 

Huidige inspectie (incidenteel onderzoek) 

De huidige inspectie betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijzigingsaanvraag 

van de houder. De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Laarbeek voor 

het uitbreiden van het aantal kindplaatsen van 40 naar 64 kindplaatsen. De gemeente heeft de 

GGD opdracht gegeven voor een incidenteel onderzoek. Het onderzoek richt zich op: pedagogisch 

beleid, accommodatie en inrichting en groepen. 

 

Het incidenteel onderzoek betreft een documentenonderzoek. Tijdens het onderzoek heeft een 

telefonisch gesprek met de manager plaatsgevonden en zijn een aantal documenten beoordeeld. 

De houder heeft het voornemen om begin september 2022 (nieuwe schooljaar) te starten met de 

uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

 

Conclusie: 

Op grond van het huidige inspectiebezoek is geconstateerd dat er voldoende binnen- en 

buitenruimte beschikbaar is voor 64 kindplaatsen.  

 

In het rapport wordt dit verder toegelicht. 

 

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 

Pedagogisch klimaat 

 

Binnen dit domein is gekeken of het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast met betrekking tot de uitbreiding van het 

aantal kindplaatsen. In het pedagogisch beleidsplan staat een beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Telefonisch 30-08-2022) 

• Website (https://www.dijkmeijer.nl/Klimop/) 

• Pedagogisch beleidsplan (Januari 2022) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit domein wordt het item stabiliteit van de opvang voor kinderen getoetst. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder heeft het voornemen om met ingang van het nieuwe schooljaar (september 2022) de 

BSO uit te breiden van 40 naar 64 kindplaatsen.  

 

 

Huidige situatie   

 Groep Leeftijd kinderen   Maximaal aantal  kinderen                                     

 4+  4 - 6 jarigen 10 

 Egels   6 - 8 jarigen 20 

 Bosuilen     8 - 12 jarigen 10 

 

 

Nieuwe situatie 

 Groep Leeftijd kinderen   Maximaal aantal  kinderen                                     

 4+  4 - 6 jarigen 20 

 Egels   6 - 8 jarigen 22 

 Bosuilen     8 - 12 jarigen 22 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Telefonisch 30-08-2022) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (26-07-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Inzage: 02-09-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Januari 2022) 
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Accommodatie 

 

Binnen dit domein is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind.  

  

Daarnaast is, waar mogelijk, getoetst of de inrichting passend is voor het aantal en de leeftijd van 

de kinderen. 

Eisen aan ruimtes 

De houder heeft het voornemen om met ingang van het nieuwe schooljaar (september 2022) de 

BSO uit te breiden van 40 naar 64 kindplaatsen.  

 

De buitenschoolse opvang heeft de beschikking over drie eigen groepsruimte in een pand waarin 

basisschool Breinplein en basisschool de Driehoek zijn gevestigd. Daarnaast kan er gebruik worden 

gemaakt van het speellokaal van de basisschool. 

 

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

per in het kindercentrum aanwezig kind. 

 

Ruimte: Oppervlakte in m²: Totaal beschikbaar oppervlakte per kind in m²: 

Groepsruimte boven 55 m²  

Groepsruimte boven 55 m²  

Groepsruimte beneden  58 m²  

 Speellokaal  84 m²     

   

Totaal aantal m²  252 m²   252 m² : 64 kindplaatsen = 3,9 m² 

 

 

De BSO maakt gebruikt van 2 groepsruimtes op de 1ste verdieping. Deze ruimtes worden gebruikt 

voor de groepen Egels en Bosuilen. De 4 jarige maken gebruik van de groepsruimte van de 

peuterspeelzaal op de begane grond. De BSO heeft een eigen ingang en trap naar boven.   

 

Buitenspeelruimte 

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat per aanwezig kind in het kindercentrum ten minste 3 m² 

buitenspeelruimte beschikbaar is en deze passend is ingericht. De BSO maakt gebruik van een 

dakterras en de speelplaats van de basisschool. Er is ruim voldoende m²  buitenspeelruimte 

aanwezig. Op het schoolplein staan verschillende speeltoestellen daarnaast beschikt de BSO over 

gevarieerd buitenspelmateriaal. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Telefonisch 30-08-2022) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (26-07-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Inzage: 02-09-2022) 

• Plattegrond 

• Informatie beschikbare buitenruimte (https://www.dijkmeijer.nl/Klimop/) 

 



 

 

8 van 11 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 30-08-2022 

Kindcentrum Klimop BSO te Aarle-Rixtel 

 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 : Kindcentrum Klimop BSO 

Website : http://www.stichtinggoo.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000026724006 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : GOO Opvang B.V. 

Adres houder : Postbus 157 

Postcode en plaats : 5420 AD Gemert 

Website : http://www.stichtinggoo.nl 

KvK nummer : 17101430 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Marleen Verachtert 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Laarbeek 

Adres : Postbus 190 

Postcode en plaats : 5740 AD BEEK EN DONK 
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Planning 

Datum inspectie : 30-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 02-09-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 09-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 30-09-2022 
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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 09-09-2022 digitaal laten weten akkoord te zijn met het rapport.  

 

 

 

 

 

 

 


