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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
De Grabbelton is een particuliere organisatie en biedt op verschillende locaties in Geldrop
dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO). Dagopvang is gevestigd op de locaties Oosteinde,
Hazelaar en de Heilige Geeststraat. BSO vestigingen bevinden zich op de Heilige Geeststraat,
Gildestraat, Hazelaar en Papenvoort.
Op de locatie Heilige Geeststraat wordt dagopvang geboden aan drie verticale groepen: Tovertuin,
Speelrijk en Ontdekstek. Per groep worden maximaal vijftien kinderen opgevangen in de leeftijd
van 0-4 jaar. Op deze locatie vindt ook buitenschoolse opvang (BSO) plaats. De BSO bestaat uit
drie basisgroepen: de Strandjutters (4-7 jaar), de Spoorzoekers (6-8 jaar) en de Wereldreizigers
(7-13 jaar).
Het pedagogisch beleid van de Grabbelton is gebaseerd op de visies van Emmi Pikler en Maria
Montessori. Daarnaast wordt binnen de Grabbelton gewerkt met de VVE methode Piramide. Alle
vaste medewerkers hebben de opleiding Piramide deel 1 en 2 afgerond. De beroepskrachten van
zowel de dagopvang als BSO hebben een cursus voor de observatiemethode 'KIJK!' gevolgd.
Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de
inspectiegeschiedenis vanaf 2018.
Datum / soort
inspectie
12-07-2018
Jaarlijks
onderzoek
11-07-2019
Jaarlijks
onderzoek
2020

12-01-2021
Jaarlijks
onderzoek

Bevindingen
Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en
groepen en Veiligheid en gezondheid (twee items) getoetst. De getoetste
inspectie items voldeden aan de Wet kinderopvang.
Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat en Personeel en
groepen (alle items), beoordeeld. De getoetste inspectie items voldeden aan de
Wet kinderopvang.
In verband met de Corona-crisis heeft in 2020 geen jaarlijks onderzoek
plaatsgevonden. Op 12 mei 2020 heeft, in het kader van 'Vinger aan de Pols',
een telefonisch gesprek plaatsgevonden met de houder.
Vanwege de Corona maatregelen heeft dit onderzoek op afstand
plaatsgevonden. Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat en
Personeel en groepen, beoordeeld. Alle getoetste inspectie-voorwaarden
voldeden aan de Wet Kinderopvang.

Incidenteel onderzoek
De huidige inspectie betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijzigingsverzoek
van de houder van KDV de Grabbelton, locatie Heilige Geeststraat. De houder heeft op 30 maart
2021 een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Geldrop-Mierlo voor het uitbreiden van het
aantal kindplaatsen van 40 naar 48. De gemeente heeft de GGD opdracht gegeven voor een
incidenteel onderzoek. Het onderzoek richt zich op de domeinen Personeel en groepen en
Accommodatie en inrichting.
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Tijdens de inspectie heeft een gesprek met de locatiemanager plaatsgevonden en zijn de binnen en buitenspeelruimtes via het ontvangen beeldmateriaal bekeken. De houder heeft het voornemen
om met ingang van 1 mei 2021 het aantal kindplaatsen uit te breiden naar 48.
Conclusie
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat er voldoende binnen- en buitenruimte
beschikbaar is voor 48 kindplaatsen. In het rapport wordt dit verder toegelicht.

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
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. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
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
Door de uitbreiding van het aantal kindplaatsen wordt een nieuwe verticale stamgroep
(Speelweide) gevormd met maximaal 16 kindplaatsen. In totaal beschikt de locatie dan over drie
verticale groepen dagopvang.
Stamgroep
Tovertuin
Speelrijk
Ontdekstek

Leeftijd
0-4 jaar
0-4 jaar
0-4 jaar

Maximaal aantal kinderen
16
16
16

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager d.d. 15-04-2021)
Observatie(s) (via beeldmateriaal, ontvangen op 04-05-2021)
Wijzigingsformulier exploitatie (d.d. 30-03-2021)
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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.
Inspectie op afstand
Aangezien deze inspectie (vanwege de Corona maatregelen) op afstand heeft plaatsgevonden,
heeft de toezichthouder de accommodatie niet in de praktijk kunnen beoordelen. Het domein
accommodatie is beoordeeld op basis van documenten, interview en beeldmateriaal.
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de opvang zijn veilig,
toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te
vangen kinderen.
Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte
per in het kindercentrum aanwezig kind.
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijk vaste stamgroepruimte.
Door de uitbreiding van het aantal kindplaatsen wordt een nieuwe stamgroep gevormd
(Ontdekstek) met maximaal 16 kindplaatsen.
Groepsruimte
Tovertuin
Speelrijk
Ontdekstek

m²
56,72
56,72
56,72

Maximaal aantal kinderen
16
16
16

Beschikbare m² per kind
3,5
3,5
3,5

De locatie staat ten tijde van de inspectie in het LRK geregistreerd met 40 kindplaatsen. Bij.48
kindplaatsen zijn er voldoende m² per kind beschikbaar.
Buitenruimte
Het kindercentrum beschikt over ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte per in het
kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte voor de dagopvang is 420 m² en is
aangrenzend aan het kindercentrum.
Slaapruimte
Het kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een afzonderlijke
slaapruimte voor het aantal op te vangen kinderen. Er zijn 6 slaapkamers met in totaal 36
slaapplaatsen.
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager d.d. 15-04-2021)
Observatie(s) (via beeldmateriaal, ontvangen op 04-05-2021)
Wijzigingsformulier exploitatie (d.d. 30-03-2021)
Landelijk Register Kinderopvang
Plattegrond (ontvangen op 04-05-2021)
Informatie beschikbare buitenruimte
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Overzicht getoetste inspectie-items
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

: de Grabbelton

Website

: http://www.degrabbelton.nl

Aantal kindplaatsen

: 40

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: De Grabbelton B.V.

Adres houder

: Oosteinde 3

Postcode en plaats

: 5663 PZ Geldrop

KvK nummer

: 68264097

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

: Geldrop-Mierlo

Adres

: Postbus 10101

Postcode en plaats

: 5660 GA GELDROP

Planning
Datum inspectie

: 15-04-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 04-05-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 17-05-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 18-05-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 18-05-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 07-06-2021
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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.
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