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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
 

Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Meierijstad heeft de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd bij 
kindercentrum Bambino (KDV), op 7 januari 2020. Dit incidenteel onderzoek heeft zich 
voornamelijk gericht op de domeinen 'accommodatie' en 'personeel en groepen'. Tevens is het 
pedagogisch werkplan beoordeeld op een beperkt aantal items. Een aantal documenten zijn 
ingezien en beoordeeld en er heeft een gesprek plaats gevonden met de houder. 
 
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor ophoging van het aantal kindplaatsen van 
30 naar 46 kindplaatsen. Conclusie luidt dat voldaan wordt aan de getoetste voorwaarden. De 
ophoging kindplaatsen kan plaatsvinden naar 46 kindplaatsen. Voor een nadere toelichting verwijs 
ik u naar de betreffende domeinen in het rapport. 
 

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. 
 
Aantal kindplaatsen ophogen naar 46.  
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Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
  

Wijzigingen 
De houder heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente voor ophoging van het maximaal aantal 
op te vangen kinderen. Er wordt een extra groep geopend per 1 februari 2020. De aanvraag voor 
ophoging van het aantal kindplaatsen is voorafgaand aan de wijziging ingediend. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de eis dat er onverwijld mededeling gedaan dient te worden van 
wijzigingen. 
 

Gebruikte bronnen 
x Wijzigingsformulier exploitatie 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit onderdeel is enkel getoetst of het pedagogisch werkplan de samenstelling, maximale 
omvang en werkwijze van de basisgroepen concreet beschrijft.  
 
Conclusie:  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 

Pedagogisch beleid 
Het pedagogisch werkplan beschrijft dat er opvang geboden wordt in 3 verticale stamgroepen. De 
maximale grootte van de stamgroepen varieert van 14 tot 16 kinderen. De werkwijze is concreet 
beschreven.  
 

Gebruikte bronnen 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
x Landelijk Register Kinderopvang 
x Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
  
Binnen dit onderdeel is enkel de stabiliteit van de opvang in groepen beoordeeld. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Kinderdagverblijf Bambino heeft 3 verticale stamgroepen:  
 
• Bolle Beren: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
• Blije Bijen: maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
• Bezige Bevers: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
 
De uitbreiding heeft betrekking op de (nieuwe) groep De Bezige Bevers.  
 

Gebruikte bronnen 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
x Pedagogisch beleidsplan 
 

Accommodatie 
 
Binnen dit onderdeel zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal beschikbare vierkante meters per kind en de inrichting van de ruimten. Het kindercentrum 
voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot accommodatie en inrichting. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
  
 

Eisen aan ruimtes 
KDV Bambino beschikt over 3 stamgroepruimtes en een gedeelde speelhal. De afmetingen van de 
groepsruimtes zijn: 
 
x Bolle Beren: 47m2 binnenspeelruimte op de groep. Gebruik speelhal 9 m2. Totaal 56m2. Dit is 

voldoende voor de opvang van 16 kinderen. 
x Blije Bijen: 40 m2 binnenspeelruimte op de groep. Gebruik speelhal 9 m2. Totaal 49m2. Dit is 

voldoende voor de opvang van 14 kinderen. 
x Bezige Bevers: 43 m2 binnenspeelruimte op de groep. Gebruik speelhal 13 m2. Totaal 56m2. 

Dit is voldoende voor de opvang van 16 kinderen. 
 
Voorwaarde voor het meetellen van de speelhal (62 m2) is dat deze ten alle tijden beschikbaar is 
voor het KDV en dat deze passend is ingericht. De speelhal wordt gedeeld met de peuters van de 
naastgelegen peutergroep. Er is een bouwhoek met lage bakkenbanken. De groepsruimtes zijn 
ingericht met speelhoekjes en geschikt voor de leeftijd van de op te vangen kinderen. Voor de 
baby's is er een deel afgezet met een hek, zodoende is er een veilige speelplek gerealiseerd, 
waarbij de baby's toch onderdeel zijn van de groep. 
 
De groepsruimte van de Bezige Bevers is opnieuw ingericht. Dit was een voormalige BSO-ruimte. 
Deze ruimte is vrij gekomen voor het KDV omdat de BSO kinderen zijn verhuisd naar de 
groepsruimte van de peuters van SPV.  
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Er is een ruime buitenspeelruimte, aangrenzend aan de groepsruimtes. De buitenruimte is ingericht 
met diverse speeltoestellen, daarnaast wordt er gebruik gemaakt van losse spelmaterialen. De 
buitenruimte is niet gemeten, maar zichtbaar is dat er ruim voldoende m2 buitenspeelruimte 
beschikbaar zijn. 
 

Gebruikte bronnen 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
x Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Personeel en groepen 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindercentrum Bambino (KDV) 
Website : http://www.kindercentrumbambino.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000038434288 
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Van Dijk & ter Laak V.O.F. 
Adres houder : Horstakker 40 
Postcode en plaats : 5469HH Erp 
KvK nummer : 73196177 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. van de  Laar 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Meierijstad 
Adres : Postbus 10001 
Postcode en plaats : 5460DA Veghel 
 

Planning 
Datum inspectie : 07-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 07-01-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-01-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 29-01-2020 
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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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 
 
 
 
 
 
 


