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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. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Algemeen 

Kinderdagverblijf (KDV) Bambino maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Bambino. Het 

kinderdagverblijf is samen met buitenschoolse opvang (BSO) Bambino gehuisvest in MFC 

(Multifunctioneel Centrum) De Trommel. In het MFC is tevens basisschool Maria, een peuteropvang 

van SPV (Uilenestje) en het consultatiebureau van de GGD gevestigd.  

 

 

KDV Bambino is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd voor maximaal 

46 kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt 

plaats in 3 stamgroepen, te weten: 

• Bolle Beren met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

• Blije Bijen met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.  

• Bezige Bevers met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

 

Recente inspectiegeschiedenis 

Datum 

onderzoek 

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

15-08-2019 Jaarlijks 

onderzoek  

De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. Binnen het 

domein Veiligheid en gezondheid is een overtreding geconstateerd 

(er zijn geen afspraken over het dragen van sieraden en nagellak 

tijdens risicovolle handelingen (zoals het bereiden van voedsel en 

verschonen). 

De houder voldoet na herstelaanbod aam de getoetste 

voorwaarden. 

17-01-2020 Incidenteel 

onderzoek 

In verband met ophoging van het aantal kindplaatsen van 30 naar 

46.  

Positief advies gegeven voor het uitbreiden van het aantal 

kindplaatsen in het LRK  

19-08-2020 Jaarlijks 

onderzoek  

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden 

 

 

Huidig onderzoek 27 juli 2021 

In opdracht van de gemeente Meierijstad heeft GGD Hart voor Brabant als toezichthouder op 

dinsdag 27 juli een onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Bambino Het betreft een incidenteel 

onderzoek naar aanleiding van een tijdelijke verhuizing van de dagopvang. In het gebouw (MFG de 

Trommel), waar het KDV is gehuisvest, moet door waterschade de gehele vloer van de 

benedenverdieping worden vervangen. Deze herstelwerkzaamheden vinden voor 

kindercentrum Bambino tijdens de eerste 3 of 4 weken van de zomervakantie plaats. Hierdoor 

moet het KDV gedurende deze periode verhuizen naar andere ruimtes. 
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Het KDV maakt tijdens deze herstelwerkzaamheden gebruik van een aantal lokalen van de 

onderbouw en het leerplein van basisschool Maria.  

 

In dit onderzoek is onderstaand domein onderzocht: 

• Veiligheid en gezondheid. 

 

Bevindingen 

Er heeft een locatiebezoek plaatsgevonden en er zijn gesprekken gevoerd met de aanwezige 

beroepskrachten en met één van de houders.  

Diverse documenten zijn voorafgaand en na afloop van de inspectie van de inspectie toegestuurd. 

Deze documenten zijn meegenomen in de beoordeling. 

 

Herstelaanbod 

Tijdens de inspectie is de volgende overtreding geconstateerd op het domein Veiligheid en 

gezondheid: op de binnen- en buitendeuren van de groepsruimtes, de deuren van toiletgroepen en 

de toegangsdeur van de speelhal zijn geen vingersafes aanwezig. 

 

Door middel van herstelaanbod is bovenstaande overtreding tijdens het onderzoek hersteld. 

 

Tijdens het onderzoek blijkt dat 5 lokalen en het leerplein van de onderbouw van de 

basisschool zijn ingericht als groepsruimtes, slaapkamers en speelhal. 

De 3 klaslokalen van de groepen 1 en 2 zijn ingericht als groepsruimtes voor de dagopvang. De 

meubels van het KDV zijn verhuisd naar deze klaslokalen. In deze lokalen zijn geen 

verschoningsruimtes aanwezig. Dit is opgelost door het plaatsen van een losse tafels in elke 

groepsruimte.  

De groepsruimtes groep 3 en 4 van de Mariaschool zijn ingericht als slaapkamers. De bedden zijn 

zo geplaatst dat de kinderen hier rustig kunnen slapen. 

Het leerplein van de basisschool is ingericht als speelhal. In de speelhal kunnen de oudste KDV-

kinderen zelfstandig spelen of de ruimte wordt gebruikt voor een groepsactiviteit. 

 

De toiletgroepen hebben geen directe verbinding met de 3 groepsruimten. 

Voor de jongste kinderen worden gedurende deze periode op de groepen losse potjes geplaatst. Er 

zijn afspraken gemaakt over het direct legen van de potten en het desinfecteren.  

 

Tijdens het gebruik van de ruimten van de basisschool maken de kinderen van de dagopvang 

Bambino gebruik van hun eigen omheinde ruimte, de Avonturentuin. Deze ruimte is via de 

omheinde ruimte van MFG de Trommel lopend te bereiken.  

Ook kan gebruik gemaakt worden van het schoolplein. Deze ruimte is aangrenzend aan de ruimten 

waar de kinderen worden opgevangen. 

In deze buitenruimte vinden geen bouwactiviteiten plaats.  

 

De houders hebben de ouders door middel van een nieuwsbrief ('Tijdelijke verhuizing KDV en 

BSO') over de verhuizing geïnformeerd. Net vóór aanvang van de zomervakantie is er in de 

algemene nieuwsbrief en reminder over de tijdelijke verhuizing opgenomen. 

 

In verband met Corona zijn, in het kader van de tijdelijke huisvesting, de looproutes buiten en in 

het pand voor de ouders aangegeven.   

 

 

Conclusie 

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder, na herstelaanbod, voldoet aan alle 

getoetste voorwaarden. 
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De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 

Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Beleid 

De houder heeft, in het kader van de tijdelijke verhuizing, een beleid opgesteld ('Tijdelijke 

toevoeging beleidsplan veiligheid en gezondheid KDV en BSO') dat ertoe leidt dat de veiligheid en 

gezondheid, gedurende de tijdelijke huisvesting, van de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 

Het tijdelijke toevoeging beleidsplan veiligheid en gezondheid is ingezien. 

 

De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen zijn 

beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze risico’s zich voordoen. Daarnaast 

bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te 

gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 

 

In het kader van de tijdelijke huisvesting is onder andere afgesproken dat de kinderen niet in de 

hal bij de toiletten, waar zich trappen bevinden, daar niet mogen spelen en na het toiletbezoek 

moeten de kinderen direct terug naar de speelhal.  

De trappen zijn, met behulp van kasten, afgezet zodat de kinderen niet via de trap omhoog kunnen 

klimmen.  

 

In de groepsruimtes en in de toiletgroepen is alleen koud water beschikbaar. Voor warm water 

dienen de beroepskrachten water te koken in een waterkoker. Omdat de waterkokers niet veilig op 

een hoge plek op te bergen zijn, mogen deze, tijdens de tijdelijke huisvesting, niet op de groepen 

worden gebruikt. De waterkokers staan op een kind veilige plek. Dit is de keuken van de school en 

die bevindt zich op de eerste verdieping.  

 

Bij twee van de groepsruimtes (Bolle Beren en Blije Bijen) sluit de toiletruimte direct aan de 

groepen waardoor de kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen. De derde groep (Bezige Bevers) 

kunnen via een gang hun toiletgroep bereiken. De pedagogisch medewerkers houden in de gaten 

welke kinderen wel en welke niet zelfstandig gebruik maken van het toilet en letten erop dat de 

kinderen weer terug naar de groep komen. 

Om te voorkomen dat de kinderen, bij hoge nood, niet eerst naar de toiletten buiten de 

groepsruimte hoeven te gaan, zijn voor de jongste kinderen op de groepen losse potjes geplaatst. 

Er zijn afspraken gemaakt over het direct legen van de potten en het desinfecteren. Tijdens 



 

7 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 27-07-2021 

Kindercentrum Bambino (KDV) te Erp 

navraag onder de beroepskrachten, blijkt dat zij op de hoogte zijn van deze afspraken en deze 

worden in de praktijk ook uitgevoerd. 

 

In de tijdelijke huisvesting beschikt men niet over aparte verschoonruimtes. De verschoonruimtes 

bevinden zich in de groepsruimtes en zijn ingericht met behulp van tafels. Ook de luieremmers 

bevinden zich in de groepsruimtes. Om de reuk van de luiers tegen te gaan worden voor de 

poepluiers extra luierzakken gebruikt voordat deze luiers in de luieremmer worden gedeponeerd. 

Op alle 3 de groepsruimtes bevinden zich wastafels zodat de beroepskrachten in de ruimte zelf, na 

het verschonen van de kinderen, hun handen kunnen wassen.  

 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk. 

In de praktijk is het volgende risico geconstateerd: 

op de deuren van de groepsruimtes van de tijdelijke huisvesting bevinden zich geen vingersafes. 

De houder dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat de kinderen met de vingers tussen 

de deuren komen. 

 

Herstelaanbod 

Naar aanleiding van deze bevinding is een herstelaanbod gedaan waardoor de overtreding binnen 

de looptijd van dit onderzoek hersteld kan worden. 

 

 

Bevindingen na de hersteltermijn 

De houder heeft direct na de inspectie contact gezocht met de gemeente (eigenaar gebouw) en 

afgestemd welke maatregel op zeer korte termijn moet worden genomen. De maatregel bestaat uit 

het zo snel mogelijk bestellen van vingersafes en het bevestigen van de vingersafes op de deuren. 

De houder heeft op vrijdag 30 juli per mail laten weten dat de vingersafes op dat moment worden 

geplaatst en dat de houder als bewijs foto's stuurt zodra de vingersafes zijn bevestigd.   

 

De houder heeft op 2 augustus een foto gestuurd van de bevestigde vingersafes en het aangepaste 

tijdelijke beleid Veiligheid en gezondheid naar aanleiding van de verhuizing. in dit beleid is 

opgenomen dat de volgende deuren voorzien zijn vingersafes: de toegangsdeur van de speelhal, 

de 3 binnen- en buitendeuren van de groepsruimtes en de deuren van de 2 toiletgroepen. 

Hieruit blijkt dat de overtreding is hersteld. 

 

 

De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het 

beleid is voor ouders en voor de beroepskrachten op de locatie in te zien. Op elke groep ligt de 

tijdelijke toevoeging beleidsplan veiligheid en gezondheid. 

 

Cyclisch proces  

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. Tijdens elk teamoverleg wordt dit beleid of een onderdeel 

hiervan besproken. 

 

Op basis van het aangepast protocol (Tijdelijke toevoeging beleidsplan veiligheid en gezondheid 

n.a.v. de verhuizing) blijkt het beleid actueel te zijn en passende maatregelen worden genomen. 

 

Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het beleid en betrokken 

worden bij de inhoud van het beleid. De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de 

beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, evalueren en implementeren. 

 

Vierogen principe    

In het beleid is beschreven op welke wijze de houder waarborgt dat beroepskrachten te allen tijde 

gehoord of gezien kunnen worden tijdens hun werkzaamheden. Dit is in de praktijk zichtbaar. 
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In de tijdelijke huisvesting is transparantie zichtbaar binnen de groepsruimtes, de speelhal en de 

slaapkamers door middel van ramen tussen groepsruimtes en de gang en glas in alle deuren. Ook 

van de slaapkamers (2 groepslokalen van groep 3 en 4) omgebouwd tot slaapkamers. Er is toezicht 

via camera's en babyfoon. Op deze manier is er altijd zicht op de kinderen en pedagogisch 

medewerkers. Daarnaast loopt de coördinator of één van de directieleden regelmatig door de dag 

de verschillende groepen binnen 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (27 juli 2021) 

• Interview (beroepskrachten 27 juli 2021) 

• Observatie(s) (27 juli 2021) 

• Nieuwsbrieven (Tijdelijke verhuizing KDV en BSO) 

• Tijdelijke aanpassing beleid Veiligheid en gezondheid n.a.v. verhuizing 

• Foto vingersafes deuren  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
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risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e 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 : 46 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Van Dijk & ter Laak V.O.F. 

Adres houder : Horstakker 40 

Postcode en plaats : 5469 HH Erp 

KvK nummer : 73196177 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  Y. de Goey 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Meierijstad 

Adres : Postbus 10001 

Postcode en plaats : 5460 DA Veghel 

 

Planning 

Datum inspectie : 27-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 02-08-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 04-08-2021 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 04-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-08-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 25-08-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


