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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. 

Een onderzoek naar aanleiding van een wijzigingsverzoek. 

 

Beschouwing 

Koetje Boe is een kleinschalig kindercentrum gelegen op het industrieterrein Beekerheide, aan de 

rand van Beek en Donk.  

 

Bij Koetje Boe wordt buitenschoolse opvang (BSO) geboden in twee basisgroepen en dagopvang in 

vier stamgroepen: 

• De BSO bestaat uit twee groepen genaamd: 'BSO 1' ( 4- 12 jarigen) en 'BSO 2' (7-12 jarigen). 

De BSO heeft de beschikking over twee groepsruimtes in het bedrijfspand achter het 

woonhuis. 

• De dagopvang bestaat uit vier stamgroepen. 

 

De buitenschoolse opvang vindt plaats in een voormalige bedrijfspand, gelegen achter het 

woonhuis. In het pand zijn: vier groepsruimtes (2 voor dagopvang en 2 voor BSO), er is een 

toiletgroep/verschoonruimte, een pauzeruimte en een centrale hal met een klim/- speeltoestel. 

  

Aan de voorzijde van het pand is een omheinde buitenspeelruimte voor de BSO gecreëerd. Het 

buitenspeelterrein is deels betegeld en daarnaast voorzien van kunstgras. In 2017 is er een nieuw 

klimtoestel met glijbaan geplaatst met zand als ondergrond. 

  

Inspectiegeschiedenis 2017-heden 

De buitenschoolse opvang wordt jaarlijks bezocht door de GGD. 

 

Soort 

inspectie  

 Bevindingen 

24-04-2017 

Jaarlijkse 

inspectie 

Op woensdag 24-05-2017 is een onaangekondigd jaarlijks inspectiebezoek 

gebracht aan BSO Koetje Boe. De inspectie-activiteiten richten zich primair op de 

kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met overtredingen en 

aandachtspunten uit vorige inspecties. 

13-11-2017 

Tweede 

jaarlijkse 

inspectie 

Tijdens deze onaangekondigde inspectie op een reguliere maandagmiddag is 

getoetst op kernelementen van de Wet Kinderopvang, namelijk de dagelijkse 

praktijk en de items personeel en groepen. Tijdens de inspectie voldeden de 

getoetste items aan de Wet Kinderopvang. 

08-03-2018 

Jaarlijkse 

inspectie 

Tijdens de jaarlijkse inspectie op donderdagmiddag 8 maart 2018 werd getoetst op 

kernelementen uit de Wet Kinderopvang. Naast een toets op de algemene 

dagelijkse praktijk heeft er een documenten onderzoek plaatsgevonden op: het 

pedagogisch beleidsplan, kwalificaties beroepskrachten, roosters en planningen en 

het beleid veiligheid en gezondheid. 

Er werden overtredingen geconstateerd op voorwaarden uit de nieuwe Wet 

IKK, namelijk: de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en het beleid veiligheid 

en gezondheid. 
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06-03-2019 

Jaarlijkse 

inspectie 

Tijdens de inspectie is één overtreding geconstateerd, waarop de toezichthouder 

herstelaanbod heeft toegepast. De overtreding: 

• De houder kon tijdens de inspectie onvoldoende aantoonbaar maken dat er te 

allen tijde een gekwalificeerde volwassene met kinder-EHBO aanwezig is. 

      Na herstelaanbod is gebleken dat de houder de bovenstaande overtreding   

      heeft opgelost.  

13-10-2020 

Jaarlijkse 

inspectie 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de getoetste items niet geheel voldoen 

aan de wet kinderopvang. Er zijn overtredingen geconstateerd bij de domeinen: 

Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en gezondheid. De 

gemeente Laarbeek heeft de houder via een aanwijzing (d.d. 07-12-2020) 

verzocht de overtredingen bij domein pedagogisch klimaat en personeel en 

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

en gezondheid binnen 6 weken.  

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

onderzoek.   

14-06-2021 

Nader 

onderzoek 

In het nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens het jaarlijks 

onderzoek van 13-10-2020 niet werd voldaan opnieuw bekeken. Tijdens het nader 

onderzoek is geconstateerd dat de houder de voorgaande overtredingen heeft 

opgelost.   

24-08-2021 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens de inspectie zijn twee overtredingen geconstateerd, waarop de 

toezichthouder herstelaanbod heeft toegepast. 

Na aanbieden van herstelaanbod (inhoud interne klachtenregeling en inzichtelijk 

maken uren inzet pedagogisch beleidsmedewerker) wordt voldaan aan de gestelde 

eisen van de Wet Kinderopvang.  

 

 

 

Incidenteel onderzoek 

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

van de houder van BSO Koetje Boe. De houder heeft op 09-09-2021 een wijzigingsverzoek 

ingediend bij de gemeente Laarbeek voor het uitbreiden van het aantal kindplaatsen van 40 naar 

44 kindplaatsen. De gemeente heeft de GGD opdracht gegeven voor een incidenteel onderzoek.  

 

Dit onderzoek betreft een documentenonderzoek. De toezichthouder heeft bij de houder een 

plattegrond en een aangepaste versie van het pedagogisch beleidsplan opgevraagd. De plattegrond 

is tijdig ontvangen, het pedagogisch beleidsplan is later toegestuurd. Na aanleiding van de 

gegevens van de plattegrond en gesprek met de manager is geconstateerd dat er voldoende m² 

binnenspeelruimte aanwezig is voor de uitbreiding van 40 naar 44 kindplaatsen.  

 

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 

 

Conclusie 

Op grond van het huidige inspectiebezoek is geconstateerd dat er voldoende m² binnen- en 

buitenspeelruimte beschikbaar is voor 44 kindplaatsen. 
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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 

 

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 

basisgroepen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch beleidsplan (Aangepaste versie ontvangen 22-10-2021) 
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Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De buitenschoolse opvang beschikt momenteel over 2 basisgroepen met per groep maximaal 20 

kinderen. De houder heeft het voornemen om vanaf november 2021 de groepen uit te breiden naar 

22 kinderen per basisgroep.  

  

Basisgroep  Maximum aantal kinderen  Leeftijd van de kinderen  

BSO 1 22 4 t/m 7 jaar 

BSO 2 22 6 tot 13 jaar 

 

Het pedagogisch werkplan geeft aan dat de basisgroepen op rustige dagen worden samengevoegd. 
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Accommodatie 

 

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

buitenspeelruimte aanwezig is voor de uitbreiding van 40 naar 44 kindplaatsen. 

Eisen aan ruimtes 

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

binnenspeelruimte beschikbaar is. 

 

Huidige situatie binnenspeelruimte 

 

Ruimtes BSO m² 

BSO 1 52,6 m² 

BSO 2 52,6 m² 

Speelhal 40    m²   

Totaal  145,2 : 40 kindplaatsen=  

Beschikbare m² per kind  3,6 m² per kind 

 

De peutergroep grote Vlinders grenst aan de speelhal (66,42 m²) en maakt in de middagen ook 

gebruik van de speelhal. Zij hebben 14 m² nodig om voldoende m²  binnenspeelruimte te hebben 

voor 14 kinderen. 

 

Het voorste gedeelte van de speelhal is ongeveer 66,42 m² groot. Het achterste gedeelte is een 

doorgang naar de babygroep en mag niet meegenomen worden in m² speelruimte. 

De BSO gebruikt 40 m² en de peutergroep 14 m² van de speelhal (66,42 m²) . De 12,42 m² die 

overblijft dient als verkeersruimte (vluchtroute) en mag niet meegenomen worden als speelruimte. 

 

Nieuwe Situatie binnenspeelruimte 

De houder heeft een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van het aantal kindplaatsen van 40 

naar 44 kindplaatsen. De manager geeft aan dat de 'klimhal' (extra ruimte naast de speelhal) ten 

alle tijden beschikbaar is voor de BSO.  

 

 

Ruimtes BSO m² 

BSO 1 52,6 m² 

BSO 2 52,6 m² 

Speelhal 40    m²   

Klimhal 27,5 m²     

Totaal 172,7 : 44 kindplaatsen=  

Beschikbare m² per kind  3,9 m² per kind 

 

 

Buitenspeelruimte 

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

buitenspeelruimte beschikbaar is. 

 

De BSO heeft een eigen buitenruimte aan de voorkant van het woonhuis. Deze ruimte is geheel 

omheind en voorzien van een klimtoestel. 

Daarnaast maakt de BSO gebruik van diverse speeltuintjes/speelveldjes in de buurt. 
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Conclusie: 

Er is voldoende m² binnen- en buitenspeelruimte aanwezig voor de uitbreiding naar 44 

kindplaatsen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (manager, telefonisch 15-10-2021) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (Ontvangen gemeente, 09-09-2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Inzage: 08-10-2021) 

• Plattegrond (ontvangen 05-11-2020 en een andere plattegrond op 23-09-2021.) 

• Pedagogisch beleidsplan (Aangepaste versie ontvangen 22-10-2021) 

• Mail manager met uitleg gebruik speelruimtes, 21-10-2021 
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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 : Koetje Boe 

Website : http://www.kdvkoetjeboe.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000008778140 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

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 : 28-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 08-10-2021 

Zienswijze houder : 22-10-2021 

Vaststelling inspectierapport : 22-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 12-11-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De manager heeft op 22-10-2021 digitaal laten weten akkoord te zijn met het rapport. 

 

 

 

 

 

 

 


