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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 

Conclusie  

De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.  

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, 

de onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Buitenschoolse opvang 't Speeltreintje is gevestigd aan de Spoorlaan 19 te Etten-Leur. Binnen de 

voorziening worden maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar opgevangen. De voorziening 

vormt samen met het kinderdagverblijf een kindercentrum en is gevestigd op de eerste verdieping 

van de voorziening. 

Het kindercentrum heeft de beschikking over de volgende ruimtes:  

Groepsruimte: 56,8 m2 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

19-04-2018: Jaarlijks onderzoek: Er is gebleken dat aan eisen m.b.t. de domeinen "Pedagogisch 

klimaat" en "Personeel en groepen" niet werd voldaan 

21-06-2018: Incidenteel onderzoek. Tijdens dit onderzoek is nagegaan of er een uitbreiding van 

het aantal kindplaatsen kon plaatsenvinden. Op grond van de beschikbare ruimte en beschikbare 

m2 is dit toegestaan. 

26-02-2019: Jaarlijks onderzoek: Er werd niet voldaan aan alle getoetste eisen. Het betrof eisen 

m.b.t. de domeinen "Pedagogisch klimaat", "Veiligheid en gezondheid" en "Ouderrecht". 

27-06-2019: Nader onderzoek: Houder heeft de overtredingen binnen domein "Veiligheid en 

gezondheid" opgelost.  

20-10-2020: Jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijk eisen.  

09-09-2021: Jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijk eisen.    

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op verzoek van de gemeente Etten-Leur heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden in 

verband met een wijziging kindplaatsen. Tijdens het incidenteel onderzoek is gebleken dat de 

houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen en kan de wijziging kindplaatsen worden 

doorgevoerd van 16 naar 22.  

 

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 

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 

De houder heeft onverwijld wijzigingen meegedeeld aan het college en voldoet daarmee aan de 

beoordeelde wettelijke eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Landelijk Register Kinderopvang 
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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 kinde ren. 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 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en 

gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid is actueel.  

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin de extra ruimte voor de 

buitenschoolse opvang is opgenomen. Er zijn afspraken gemaakt i.v.m. het gebruik van de 

vide/balustrade.  

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

 Observatie(s) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Januari 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. 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 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 en voldoen aan de wettelijke eisen.   

 

De buitenschoolse opvang beschikt over tenminste 3,5 m² binnenruimte en tenminste 3,0 m² vaste 

buitenruimte per aanwezig kind.  

Groepsruimte BSO = 56,8 m²   

Hal met vide = 20,5 m²   

De totale binnenruimte van 77,3 m² is voldoende voor 22 kindplaatsen.  

  

De buitenspeelruimte van 193 m² is aangrenzend aan het kindercentrum en is voldoende voor 22 

kindplaatsen. Een deel van de buitenruimte is omheind. Het andere deel niet maar is met 

specifieke afspraken te gebruiken voor de oudere BSO-kinderen.  

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

 Observatie(s) 
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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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 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 13 lid 2 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. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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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 : Kinderdagverblijf 't Speeltreintje 

Vestigingsnummer KvK : 000033327890 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gegevens houder 

Naam houder : Suzan Er - Demir 

KvK nummer : 64509419 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. Gerritsma  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Etten-Leur 

Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 4870 GA ETTEN-LEUR 

Planning 

Datum inspectie : 09-11-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 09-11-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 25-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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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. 
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