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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.

Beschouwing
Kinderdagverblijf Suusje is een kleinschalig particulier kinderdagverblijf in Veldhoven. De
voormalige houder is met de kinderopvang gestart in 1998. Op 1 januari 2018 is kinderdagverblijf
Suusje verhuisd naar een locatie aan de Dorpsstraat 86 in Veldhoven. De houder heeft
geïnvesteerd in een verbouwing van het pand door het veranderen van de ruimten en het plaatsen
van ramen tussen ruimten, zodat er meer transparantie aanwezig is in het gebouw.
De dagopvang vindt plaats op de begane grond van het pand. Er zijn vier groepsruimten
beschikbaar. Dit betreft twee groepsruimtes voor de baby-dreumesgroepen en twee voor de
peutergroepen. Aan de achterkant van het pand ligt een ruime buitenruimte die volledig omheind is
met een hekwerk.
Op 1 januari 2020 heeft er formeel een houderwisseling plaatsgevonden. Vanaf februari 2020 is
gestart met de interne werkzaamheden met betrekking tot houderwisseling. De nieuwe houder
betreft de organisatie Ullebergbeheer B.V. Deze organisatie heeft in Veldhoven ook kinderopvang
Klokje Rond en kinderopvang Het Witte Wiel in haar beheer. Daarnaast bieden zij BSO aan op 3
locaties.
Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de
inspectiegeschiedenis vanaf 2018.
Datum
2018
2019

2020

2021

Bevindingen
Tijdens het jaarlijks onderzoek is geconstateerd dat het veiligheid- en gezondheidsbeleid
niet voldeed aan de eisen van de Wet kinderopvang.
Tijdens het jaarlijks onderzoek is geconstateerd dat de overtreding met betrekking tot
het veiligheid- en gezondheidsbeleid is opgelost. De overige items voldoen, na een
herstelaanbod met betrekking tot het item Personeel en Groepen, aan de voorwaarden
van de Wet Kinderopvang.
Op 24-06-2020 is er een onderzoek voor registratie (ivm houderwijziging) uitgevoerd in
combinatie met een jaarlijks inspectieonderzoek. In verband met de Corona maatregelen
is het onderzoek op een later tijdstip uitgevoerd. De houderwisseling heeft dan al
plaatsgevonden. Tijdens de inspectie voldoen de getoetste items aan de eisen van de
Wet kinderopvang.
Op 04-10-2021 heeft er een jaarlijkse inspectie plaats gevonden waarbij is
geconstateerd dat er overtredingen waren op de domeinen: personeel & groepen en
registratie & wijzigingen.

Handhaving gemeente Veldhoven
De gemeente Veldhoven heeft op 3 november 2021 een waarschuwing verzonden met het verzoek
de overtredingen binnen de hersteltermijn van 6 weken op te lossen.
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De gemeente heeft vervolgens in een brief op 11 november 2021 aangegeven dat: "Wij willen u
daarom ruimer de tijd geven om op het punt van de opleidingseisen van de pedagogische coach
aan de wettelijke eisen te voldoen. Wij zullen dit onderdeel daarom als aandachtspunt meenemen
bij de jaarlijkse controle in 2022."
Huidige inspectie
De houder heeft vervolgens een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Veldhoven om het
aantal kindplaatsen te verhogen van 52 naar 64 kindplaatsen.
In overleg met de gemeente is besloten om een nader onderzoek uit te voeren naar de overtreding
met betrekking tot registratie & wijzigingen.
Hierbij wordt de voorwaarde accommodatie en inrichting meegenomen om te kunnen beoordelen of
de uitbreiding op de locatie mogelijk is.
Conclusie
De overtredingen die eerder is geconstateerd ten aanzien van het domein registratie & wijzigingen
is opgelost.
Het kindcentrum heeft een wijzigingsverzoek ingediend. Er is geconstateerd dat deze kan worden
uitgevoerd en dat er voldoende vierkante meter beschikbaar is.
De andere overtreding met betrekking tot het diploma van de pedagogisch coach is niet
meegenomen in de boordeling. De houder heeft hiervoor meer tijd gekregen van de gemeente
Veldhoven. Deze zal tijdens de inspectie in 2022 opnieuw worden beoordeeld.
Voor verdere toelichting zie de inhoud van het rapport.
Landelijk register kinderopvang (LRK)
Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 52 kindplaatsen met registratienummer
310818643.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Wijzigingen
Tijdens de vorige inspectie is geconstateerd dat er niet werd voldaan aan de voorwaarde.
KDV Suusje B.V. is een kinderdagverblijf met een maximaal van 52 kindplaatsen.
Uit zowel de observatie als de interviews met locatiemanager en beroepskrachten bleek dat er op
de babygroepen een maximaal aantal kinderen werden opgevangen dan wettelijk mogelijk is met 3
beroepskrachten. Hierdoor kon de situatie ontstaan dat er meer kinderen werden opgevangen dan
het maximaal aantal kindplaatsen volgens het Landelijk register Kinderopvang. (zie tabel)
In het pedagogisch beleidsplan versie 2021-2022 stond beschreven:
Horizontale baby- dreumes huiskamer 0 tot 2 jaar. Binnen deze huiskamers is het uitgangspunt dat
wij werken met 3 PM-ers per dag(deel) en per dag(deel) het maximale aantal kinderen
opvangen met inzet van 3 PM-ers. Het aantal kinderen is dagelijks afhankelijk van de
aanwezige leeftijden én het aantal aanwezigen kinderen onder de 1 jaar. Incidenteel kan het
voorkomen dat wij ervoor kiezen om een 4de PM-er te gaan inzetten i.p.v. een kindje te gaan
doorschuiven naar een andere huiskamer.
Volgens www.1ratio.nl kunnen er op een groep van 0-2 jarige maximaal 14 kinderen opgevangen
worden met 3 beroepskrachten.
Op dag van inspectie werden er op de babygroepen Suusje, 12 kinderen opgevangen en op Toosje
11 kinderen.
Naam groep en
leeftijd
kinderen
Suusje 0-2
jarige
Toosje 0-2
jarige
Baasje 2-4
jarige

Groepsindeling &
Maximaal aantal
kindplaatsen
10

Aanwezig dag
van inspectie
12

Maximaal aantal kinderen
zoals beschreven in
pedagogisch beleidsplan
14

10

11

14

16

13

16
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Keesje 2-4
jarige

16
Totaal 52 kinderen

11
Totaal 47
kinderen

16
Totaal 60 kinderen

Op dag van inspectie kwamen de groepen niet boven het totaal aantal kindplaatsen van het
kinderdagverblijf uit, echter kon de houder door deze constructie meer kinderen opvangen dan de
maximaal aantal kindplaatsen volgens het Landelijk Register Kinderopvang. (zie tabel)
De houder van het kindercentrum dient bij wijzigingen van het aantal kindplaatsen een verzoek in
te dienen bij het college. Er was geen verzoek tot wijziging ingediend.
Er werd niet voldaan aan de voorwaarde.
Huidige inspectie
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Veldhoven voor uitbreiding
kindplaatsen van 52 naar 64 kindplaatsen. Hierdoor komt het maximaal aantal kinderen in de
praktijk overeen met het maximaal aantal kindplaatsen volgens het Landelijk register
Kinderopvang.
Conclusie
De overtreding is hiermee opgelost en er wordt voldaan aan de voorwaarde.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch d.d.: 22-11-2021/ mailwisseling
d.d.: 23-11-2021)
Interview (handhaver gemeente Veldhoven d.d.: 22-11-2021)
Wijzigingsformulier exploitatie
Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleidsplan 2021-2022)
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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. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
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
De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen.
Naam groep en
leeftijd kinderen
Suusje 0-2 jarige
Toosje 0-2 jarige
Baasje 2-4 jarige
Keesje 2-4 jarige

Maximaal aantal
kindplaatsen
15
15
16
16
Totaal 62 kinderen

Aantal
vierkante
meters
56
61
80
63

Aantal beschikbare
vierkante meter per kind
3.7
4
5
3.9

Conclusie
Er is voldoende vierkante meter binnenruimte beschikbaar om de uitbreiding kindplaatsen te
realiseren.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch d.d.: 22-11-2021/ mailwisseling
d.d.: 23-11-2021)
Plattegrond
Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleidsplan 2021-2022)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
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)
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)
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

: KDV Suusje B.V.

Website

: http://www.kdvsuusje.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000014031191

Aantal kindplaatsen

: 52

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: KDV Suusje B.V.

Adres houder

: Dorpstraat 86

Postcode en plaats

: 5504 HK Veldhoven

KvK nummer

: 71728546

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

: Monique Huijser

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Veldhoven

Adres

: Postbus 10101

Postcode en plaats

: 5500 GA VELDHOVEN
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Planning
Datum inspectie

: 23-11-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 29-11-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 01-12-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 01-12-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 20-12-2021
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