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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 

Koetje Boe is een kleinschalig particulier kindercentrum gelegen op het industrieterrein 

Beekerheide, aan de rand van Beek en Donk. De opvang is gestart op 2 november 2009 en vindt 

plaats in een voormalig woonhuis en in een bedrijfspand achter het woonhuis. 

  

Er wordt opvang geboden aan vier groepen dagopvang en twee groepen buitenschoolse opvang 

(BSO). Twee dagopvanggroepen zijn gevestigd in het woonhuis. Op de begane grond bevindt zich 

een babygroep voor kinderen van 0 - 2 jaar (De Bijtjes). Op de eerste verdieping is een 

peutergroep gevestigd voor kinderen 2 - 4 jaar (Kleine Vlinders). Achter het woonhuis, in een 

voormalig bedrijfspand, bevindt zich een babygroep (Lieveheersbeestjes), een peutergroep (Grote 

Vlinders) en twee BSO groepen. 

 

Inspectiegeschiedenis 2017-heden 

De dagopvang wordt sinds 2009 jaarlijks bezocht door de GGD. 

  

Soort 

inspectie  

Bevindingen  

24-05-2017 

Jaarlijks 

onderzoek 

De getoetste inspectie items voldeden tijdens de inspectie aan de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er werd één aandachtspunt 

geconstateerd rondom de kwaliteit van het binnenmilieu van het pand. Hierop 

heeft de houder direct acties uitgezet. 

08-03-2018 

Jaarlijks 

onderzoek 

Het vernieuwde pedagogisch beleidsplan en het beleid veiligheid en gezondheid 

zijn tijdens de inspectie nog in ontwikkeling. Dit heeft geleid tot overtredingen op 

de domeinen en onderwerpen 

als het: Pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de 

meldcode kindermishandeling. 

22-10-2018 

Tweede 

jaarlijks 

onderzoek 

Naast de algemene dagelijkse praktijk heeft een documentenonderzoek 

plaatsgevonden op: het pedagogisch beleidsplan, het beleid veiligheid en 

gezondheid en de meldcode kindermishandeling. De getoetste items voldeden 

aan de Wet Kinderopvang. De voorgaande overtredingen bleken opgelost. 

06-03-2019 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet 

nageleefd werden. 

Dit betreft het volgende domein: Veiligheid en gezondheid. (veilig slapen en 

EHBO certificaat) 

09-10-2020 

Jaarlijks 

onderzoek 

Geconstateerd is dat de getoetste items niet geheel voldoen aan de wet 

kinderopvang. Er zijn overtredingen geconstateerd bij de domeinen: Personeel en 

groepen en Veiligheid en gezondheid. Daarnaast is geconstateerd dat dat de 

houder, zonder dit vooraf te melden bij de gemeente, is gestart met een nieuwe 

peutergroep (uitbreiding). De gemeente Laarbeek heeft de houder via een 

aanwijzing (d.d. 07-12-2020) verzocht de overtredingen bij het domein personeel 

en groepen binnen 2 weken op te lossen  en de overtredingen bij het domein 

veiligheid en gezondheid binnen 6 weken. Voor het uitbreiden van het aantal 

kindplaatsen zonder dit vooraf te melden heeft de gemeente de houder een 

waarschuwing geven. 

De gemeente heeft de GGD opdracht gegeven tot het uitvoeren van een nader 

onderzoek.   



 

4 van 11 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 06-04-2021 

Kinderdagverblijf Koetje Boe te Beek en Donk 

15-10-2020 

Incidenteel 

onderzoek 

Tijdens het jaarlijks bezoek (09-10-2020)  is geconstateerd dat de houder, 

zonder dit vooraf te melden bij de gemeente, is gestart met een nieuwe 

peutergroep. De houder van kindcentrum Koetje Boe heeft op 15-10-2020 een 

wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Laarbeek voor het uitbreiden van 

het aantal kindplaatsen van 42 naar 58 kindplaatsen. De gemeente heeft de GGD 

opdracht gegeven voor een incidenteel onderzoek. Tijdens het incidenteel 

onderzoek is geconstateerd dat: 

• er onvoldoende m² binnenspeelruimte aanwezig is voor de uitbreiding naar 

58 kindplaatsen.  

• de groepsruimte van de grote Vlinders niet geschikt is als verblijfsruimte. De 

ventilatievoorziening is in deze ruimte is ontoereikend.  

De gemeente Laarbeek heeft via een brief (d.d.23-11-2020)  de houder op de 

hoogte gesteld dat het wijzigingsverzoek van 42 naar 58 kindplaatsen is 

afgewezen. 

19-03-2021 

Nader 

onderzoek 

In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens het jaarlijks 

onderzoek van 09-10-2020 en het incidenteel onderzoek van 15-10-2020 niet 

werd voldaan opnieuw bekeken. Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd 

dat de houder de voorgaande overtredingen heeft opgelost. 

 

 

 

 

 

Incidenteel onderzoek 

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

van de houder van Koetje Boe. De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente 

Laarbeek voor het uitbreiden van het aantal kindplaatsen van 42 naar 56 kindplaatsen. De 

gemeente heeft de GGD opdracht gegeven voor een incidenteel onderzoek. Het onderzoek richt 

zich op: pedagogisch beleid, accommodatie en inrichting en groepen. 

 

In verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus heeft het onderzoek middels documenten, 

beeldmateriaal en een telefonisch interview (videobellen) met de houder op 6 april 2021 

plaatsgevonden. 

 

Op grond van het huidige inspectiebezoek is geconstateerd dat er voldoende m² binnenspeelruimte 

beschikbaar is voor de uitbreiding naar 56 kindplaatsen in de ochtend en 54 kindplaatsen in de 

middag.  

 

Voor inhoudelijke informatie zie inhoud van 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. 

 

De dagopvang heeft in de ochtenden voldoende m² binnen- en buitenspeelruimte voor 56 

kindplaatsen en in de middag voor 54 kindplaatsen. De houder heeft de werkwijze vastgelegd In 

het pedagogisch beleidsplan. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast aan de nieuwe situatie. In het pedagogisch 

beleidsplan staat een beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 

stamgroepen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Via videobellen (Teams) op 06-04-2021) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (Ontvangen: 30-03-2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Pedagogisch beleidsplan (2021 en aangepaste versie 15 april 2021) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. . 

 

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

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

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Het kinderdagverblijf beschikt over vier groepen dagopvang. 

 

Stamgroep  Leeftijd  Maximum aantal kinderen  

 volgens pedagogisch  

 beleidsplan versie 15-04-2021 

Bijtjes (begane grond) 0 - 2 jaar  16 

Kleine Vlinders (1e verdieping) 2 - 4 jaar  14 

Grote Vlinders (pand achter woonhuis) 2 - 4 jaar  16 ochtend en 14 middag 

Lieveheersbeestjes (pand achter het woonhuis) 0 - 2 jaar  10 

 

De groep de Grote Vlinders is een VE groep. Kinderen met een VE indicatie bezoeken vier 

ochtenden de peutergroep.  

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Via videobellen (Teams) op 06-04-2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (2021 en aangepaste versie 15 april 2021) 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk.  

 

Tijdens het incidenteel onderzoek is getoetst of er voldoende vierkante meters binnen- en 

buitenspeelruimte aanwezig is voor de uitbreiding naar 56 kindplaatsen. 

 

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

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

Eisen aan ruimtes 

Tijdens het incidenteel onderzoek is getoetst of er voldoende vierkante meters binnen- en 

buitenspeelruimte aanwezig is voor de uitbreiding naar van 42 naar 56 kindplaatsen. 

 

Buitenspeelruimte 

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat per aanwezig kind in het kindercentrum is tenminste 3 m² 

buitenspeelruimte beschikbaar is. 

 

Er is ongeveer 180 m² aangrenzende buitenruimte beschikbaar rondom het pand. 

Ongeveer de helft van de buitenruimte is betegeld, de overige ruimte is kunstgras. Aan de zijkant 

is een apart afgeschermd gedeelte voor de baby's met een heuvel en een kruiptunnel erin. Er is 

o.a. een zandbak, een glijbaan op een heuvel met eronder een betonnen buis waar doorheen 

gekropen kan worden en een speelhuisje. Aan de voorzijde van het huis is een tweede 

buitenruimte aangelegd. Deze buitenspeelruimte wordt gebruikt door de bso. 

 

Er is voldoende m² buitenspeelruimte aanwezig. 

 

Slaapruimte 

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat er voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar een aparte 

slaapruimte is. Het Kindcentrum beschikt over vier slaapkamers. Eén bevindt zich op de begane 

grond met 4 stapelbedden en de slaapkamer boven heeft 2 stapelbedden. Bij de groep 

Lieveheersbeestjes zijn 2 inpandige slaapkamers. Het kindercentrum heeft voldoende slaapplekken 

beschikbaar.  

 

Binnenspeelruimte 

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat er voor ieder kind minimaal 3,5 vierkante meter 

binnenspeelruimte beschikbaar is. 
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Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijk vaste stamgroepruimte. 

 

Groepsruimte m² Maximaal aantal 

kinderen volgens 

pedagogisch 

beleidsplan 

Beschikbare 

m² per kind 

Bijtjes (woonhuis) 89 m² 16  5,5 m² 

Lieveheersbeestje 

(pand achter 

woonhuis) 

36 m² 10  3,6 m² 

De grote Vlinders 

(pand achter 

woonhuis) 

36 m² groepsruimte en 14 m² 

speelhal = 50 m² (middagen) 

In de ochtenden wordt ook 

gebruik gemaakt van de BSO 

ruimte (52 m² ). Er is dan 

genoeg m² voor 16 kinderen. 

16 in de ochtend en 

14 in de middag 

6,3 m²  

ochtend  

3,5 m² 

(middag) 

De kleine Vlinders 

(1ste verdieping 

woonhuis) 

49 m² 14   3,5 m² 

 

Peutergroep de grote Vlinders is een VE (voorschoolse educatie) groep. De VE groep is vijf 

ochtenden per week, gedurende schoolweken, geopend. De peutergroep heeft de beschikking over 

een eigen groepsruimte en maakt daarnaast in de ochtenden ook gebruik van de naast gelegen 

BSO ruimte. In de ochtend mogen bij de grote Vlinders maximaal 16 kinderen worden opgevangen 

en in de middag maximaal 14 kinderen. Deze werkwijze is vastgelegd in het pedagogisch 

beleidsplan. 

 

Conclusie: 

Er is gedurende schoolweken, in de ochtenden, voldoende m² binnen- en buitenspeelruimte voor 

de uitbreiding naar 56 kindplaatsen. In de middagen en tijdens schoolvakanties mogen maximaal 

54 kinderen worden opgevangen. 
 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Via videobellen (Teams) op 06-04-2021) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (Ontvangen: 30-03-2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Plattegrond (Bedrijfsruimte ontvangen: 5-11-2020) 

• Pedagogisch beleidsplan (2021 en aangepaste versie 15 april 2021) 

• Informatie m², inspectierapport Koetje Boe 08-12-2015 en mail houder 09-11-2020 

• Videofragmenten binnenruimte 
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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 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 

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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

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) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Koetje Boe 

Website : http://www.kdvkoetjeboe.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000008778140 

Aantal kindplaatsen : 42 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Debbie Verheijen 

KvK nummer : 17258862 

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 

 

Planning 

Datum inspectie : 06-04-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 16-04-2021 

Zienswijze houder : n.v.t. 

Vaststelling inspectierapport : 23-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-04-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 14-05-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


