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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. 
 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Meierijstad heeft de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd 
bij Kindercentrum Bambino (BSO) op 18 februari 2019. Dit incidenteel onderzoek heeft zich 
voornamelijk gericht op de domeinen 'accommodatie en inrichting' en 'personeel en groepen'. 
Tevens is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op een beperkt aantal items. Er heeft een 
gesprek plaatsgevonden met de houder en een aantal documenten zijn beoordeeld.  
 
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor ophoging van het aantal kindplaatsen 
van 40 naar 46 kindplaatsen.  
 
Conclusie luidt dat voldaan wordt aan de getoetste voorwaarden. De ophoging kindplaatsen kan 
plaatsvinden van 40 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 en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
Het aantal kindplaatsen ophogen van 40 naar 46.  
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit onderdeel is enkel getoetst of het pedagogisch beleidsplan de samenstelling, maximale 
omvang en werkwijze van de basisgroepen concreet beschrijft.  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de concrete werkwijze van 2 basisgroepen, ingedeeld op 
leeftijd en de maximale omvang. 
 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit onderdeel is enkel de stabiliteit van de opvang in groepen beoordeeld. Er wordt voldaan 
aan de getoetste voorwaarden.   
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De kinderen worden opgevangen in één vaste basisgroep bij BSO Bambino. De volgende indeling 
van basisgroepen is van toepassing:  
 
• Blitze Biggen (max. 22 kinderen uit basisschoolgroep 1 en 2) 
• Bonte Buffels (max. 24 kinderen vanaf basisschoolgroep 3) 
 
Met de houder is gesproken over de maximale grootte van de basisgroep. Deze 
maximale grootte wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview 
• Pedagogisch beleidsplan 
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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.   
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
BSO Bambino beschikt over 2 basisgroep ruimtes en een speellokaal. De diverse ruimtes hebben 
de volgende afmetingen: 
• de Blitze biggen meet 42m2.    
• de Bonte Buffels meet 36 m2.  
• het speellokaal 84m2 

 
Alle drie de ruimtes zijn altijd beschikbaar tijdens de opvangtijden van de BSO. Er is voldoende m2 
binnenspeelruimte beschikbaar voor de opvang van de aangevraagde 46 kindplaatsen.   
 
De ruimtes zijn passend ingericht voor de opvang van kinderen in de schoolgaande leeftijd.  
 
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: 
• Observatie(s) 
• Plattegrond 
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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 : Kindercentrum Bambino (BSO) 
Website : http://www.kinderopvang-bambino-erp.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
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 : 18-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 18-02-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 14-03-2019 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


