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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. 

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 

Kinderdagverblijf Kids Village is een kleinschalige kinderopvangorganisatie in het stadscentrum van 

de gemeente Helmond. Per 01-11-2014 biedt Kids Village dagopvang en buitenschoolse opvang 

(BSO) op de begane grond in een deel van het pand van verzorgings- en verpleeghuis 

Keyserinnedael. 

   

Met ingang van 20 januari 2021 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden en zijn beleidsstukken 

aangepast.  

 

Het kindercentrum beschikt momenteel over twee stamgroepen: 

• 1 babygroep met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar; 

• 1 peutergroep met maximaal 14 kinderen van 2 tot 4 jaar; 

  

Daarnaast is er nog een BSO groep aanwezig in hetzelfde gebouw. 

   

De houder heeft het voornemen om met ingang van 1 juli de opvang uit te breiden met twee 

peutergroepen. 

 

Landelijk register kinderopvang (LRK) 

Het kindercentrum staat momenteel ingeschreven in het LRK met 26 kindplaatsen met 

registratienummer 208594449. 

  

Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis vanaf 2019. 
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Datum / 

soort 

inspectie 

Bevindingen 

20-05-2019 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen 

en Veiligheid en gezondheid, beoordeeld. Er waren overtredingen geconstateerd 

met betrekking tot het domein Pedagogisch klimaat: pedagogische praktijk en 

voorschoolse educatie. 

Handhaving: in juli 2019 heeft de gemeente Helmond een aanwijzing verzonden 

met daar in een hersteltermijn van 6 weken.   

19-09-2019 

Nader 

onderzoek 

De gemeente heeft de GGD een opdracht gegeven voor een nader onderzoek met 

betrekking tot de overtredingen van voorgaande inspectie. Tijdens de inspectie is 

geconstateerd dat de houder de overtredingen heeft opgelost.    

03-02-2020 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens de inspectie zijn alle voorwaarden die op een kinderdagverblijf van 

toepassing zijn, onderzocht. Er heeft een herstelaanbod plaatsgevonden met 

betrekking tot de voorschriften die niet nageleefd werden. Dit betrof de 

domeinen: Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid. 

Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldeden na het herstelaanbod aan de Wet 

kinderopvang. 

15-09-2020 

Incidenteel 

onderzoek 

De houder heeft op 31 augustus 2020 een wijzigingsverzoek ingediend bij de 

gemeente Helmond voor het uitbreiden van het aantal kindplaatsen binnen de 

dagopvang van 26 naar 42. De gemeente heeft de GGD opdracht gegeven voor 

een incidenteel onderzoek. Het onderzoek richtte zich op het domein 

Accommodatie. Er was een overtreding geconstateerd met betrekking op het 

item 'Eisen aan ruimtes' binnen het domein 'Accommodatie'. Het college is 

geadviseerd om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK) af te wijzen.  

08-07-2021 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens de inspectie zijn alle voorwaarden die op een kinderdagverblijf van 

toepassing zijn, onderzocht. Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking 

tot de volgende domeinen: 

• Domein Pedagogisch klimaat: item Voorschoolse educatie (4 overtredingen) 

• Domein Personeel en Groepen: item Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang (1 overtreding) 

• Domein Veiligheid en Gezondheid: item Veiligheids- en gezondheidsbeleid (1 

overtreding) 

• Domein Ouderrecht: item Informatie (1 overtreding)  en item Klachten en 

Geschillen (1 overtreding). 

 

Handhaving: de gemeente heeft de houder op 29 september 2021 een 

schriftelijke aanwijzing gegeven. 

 

14-12-2021 

Nader 

onderzoek 

De gemeente heeft de GGD een opdracht gegeven voor een nader onderzoek met 

betrekking tot de overtredingen van voorgaande inspectie. Tijdens de inspectie is 

geconstateerd dat de houder de overtredingen heeft opgelost.  
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Incidenteel onderzoek 8 juni 2022 

De huidige inspectie betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijzigingsverzoek. 

De houder heeft op 20 mei 2022 een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Helmond voor 

het uitbreiden van het aantal kindplaatsen van 26 naar 44. De gemeente heeft de GGD opdracht 

gegeven voor een incidenteel onderzoek. Het onderzoek richt zich op het item Wijzigingen en de 

domeinen Pedagogisch beleid en Accommodatie. 

 

Tijdens de inspectie heeft op locatie een gesprek met beide managers plaatsgevonden en zijn de 

binnen- en buitenspeelruimtes bekeken. De houder heeft het voornemen om met ingang van  

1 juli 2022 het aantal kindplaatsen van de dagopvang uit te breiden naar 44. 

 

Conclusie  

KDV Kids Village beschikt over voldoende vierkante meters binnen- en buitenruimte voor  

44 kindplaatsen. Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.  

   

Voor verdere toelichting zie de 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. 
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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 een verzoek tot wijziging van gegevens in het LRK ingediend bij de gemeente 

Helmond. 
 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie (ontvangen door gemeente op 20-05-2022) 
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Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

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 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (2 leden managementteam) 

• Observatie(s) (woensdag 08-06-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan ('t Kasteeltje Helmond, versie 2.0 mei 2022) 

• Pedagogisch werkplan (Dagopvang 't Kasteeltje Helmond, versie 2.0 1 maart 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 

Er is geconstateerd dat de voorwaarden van het getoetste item ‘Eisen aan de ruimtes’ voldoen aan 

de gestelde eisen. 

 

De houder heeft een verzoek ingediend om het aantal kindplaatsen van de dagopvang uit te 

breiden van 26 naar 44.    

   

De dagopvang maakt momenteel gebruik van twee stamgroepruimtes (babygroep en peutergroep). 

De houder heeft het voornemen om een twee nieuwe peutergroepen (2-4 jaar) te openen. De 

huidige peutergroep wordt een verticale groep (0-4 jaar). 

 

Het aanbod voorschoolse educatie zal plaatsvinden in de twee nieuwe peutergroepen. 

 

Peutergroep de Ridders beschikt over een eigen groepsruimte (voormalige BSO ruimte) en is de 

gehele dag geopend. Peutergroep de Kroontjes is alleen geopend in de ochtend en beschikt over 

een nieuwe groepsruimte, grenzend aan de centrale ruimte (grote hal) van het gebouw. In de 

middag zal de BSO gebruik maken van deze ruimte. 

 

De peutergroepen maken gebruik van een toiletruimte grenzend aan de centrale ruimte en deze is 

voorzien van onder andere twee peutertoiletten (verhoogd gedeelte). 

 

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

per in het kindercentrum aanwezig kind. 

 

Groepsruimte m² Maximaal aantal 

kinderen 

Beschikbare m² per 

kind 

Baby/dreumesgroep de Draakjes  51 12 4,3 

Verticale groep de Riddertjes 51 12 4,3 

VE Peutergroep de Ridders 51 12 4,3 

VE Peutergroep de Kroontjes 76 8 9,5 
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Buitenruimte 

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte per in het 

kindercentrum aanwezig kind.  

 

De baby/dreumesgroep en de verticale groep maken gebruik van een eigen buitenruimte  

(208,95 m²). De buitenruimte is gedeeltelijk betegeld en een gedeelte is voorzien van kunstgras. 

De peutergroepen kunnen gebruik maken van een eigen buitenruimte, grenzend aan de 

groepsruimte van peutergroep de Ridders. Deze buitenruimte bedraagt 68 m² en is geheel 

omheind. 
 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (2 leden managementteam) 

• Observatie(s) (woensdag 08-06-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan ('t Kasteeltje Helmond, versie 2.0 mei 2022) 

• Pedagogisch werkplan (Dagopvang 't Kasteeltje Helmond, versie 2.0 1 maart 2021) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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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) 

 

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) 

 

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 : KIDS VILLAGE B.V. 

Website : http://www.kinderdagverblijfkidsvillage.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000030437741 

Aantal kindplaatsen : 26 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KIDS VILLAGE B.V. 

Adres houder : Kanaaldijk N.O. 14 

Postcode en plaats : 5701 SB Helmond 

KvK nummer : 61325996 

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 :  Angela Driessen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Helmond 

Adres : Postbus 950 

Postcode en plaats : 5700 AZ HELMOND 
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Planning 

Datum inspectie : 08-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-06-2022 

Zienswijze houder : 07-07-2022 

Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

 

 

 

 


