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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kinderopvang De Sleutel is een kleinschalige particuliere onderneming in de wijk Rijpelberg in 
Helmond. De Sleutel biedt sinds november 2005 buitenschoolse opvang (BSO), voorschoolse 

opvang (VSO) en vakantie-opvang. BSO De Sleutel was gevestigd in een voormalig winkelpand aan 
het Utrechtplein 4a. Er werd op die locatie geen dagopvang aangeboden. 
Op 31 augustus 2015 is Kinderopvang de Sleutel van start gegaan op de nieuwe locatie aan de 
Groningenhof 4. 
  
Een deel van het voormalige gebouw van basisschool De Rakt is verbouwd en aangepast voor 
dagopvang en buitenschoolse opvang de Sleutel. Kinderopvang De Sleutel is 5 dagen per week 

geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur. 
  

Dagopvang De Sleutel bestaat uit een verticale stamgroep voor kinderen tussen 0 en 4 jaar. Er zijn 
maximaal 12 kindplaatsen op deze dagopvanggroep. De BSO bestaat uit twee basisgroepen voor 
kinderen tussen 4 en 13 jaar. 
De dagopvang maakt gebruik van een voormalig groepslokaal van de basisschool. 

In de centrale hal bevindt zich een keuken, een grote groepstafel en een themahoek. Ook kan men 
gebruik maken van de speelzaal in het pand. 
  
Huidige inspectie 
De houder heeft op 12-10-2016 een verzoek ingediend om het aantal kindplaatsen uit te breiden 
van 12 naar 28. In de aanvraag is aangegeven dat de ingangsdatum van de uitbreiding 01-01-
2017 is. 

  
De toezichthouder heeft beoordeeld of er voldoende ruimte voorhanden is om het verzoek voor de 
uitbreiding van het aantal kindplaatsen te kunnen honoreren. 
De houder heeft de toezichthouder gegevens opgestuurd waaruit blijkt dat dit het geval is. 
  
  

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
  
Tijdens dit incidentele onderzoek is de uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 12 naar 28 
beoordeeld. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Er is beoordeeld of het voorhanden vloeroppervlak toereikend (minimaal 3.5 m2 per kindplaats) is 
om het aantal kindplaatsen uit te breiden tot 28. 
  
 

Binnenruimte 
 
Wanneer de uitbreiding gerealiseerd wordt, heeft men 2 groepsruimtes ter beschikking. 
  
Het kinderdagverblijf maakte tot op heden gebruik van een groepsruimte met een oppervlak van 
43 m2 (op plattegrond 6). 
Het oppervlak van nieuwe lokaal is ± 59 m2 (op plattegrond 3). 

  
Het totaal aantal voor de kinderen beschikbare aantal vierkante meters bedraagt 102. Uitgaande 
van 28 kindplaatsen is dat 3,6 m2 per kind. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 

Men maakt gebruik van de voormalige buitenruimte van de basisschool. 
Er zijn voldoende vierkante meters voorhanden voor 28 kinderen . 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
  Plattegrond (De Rakt 11 2016 en TO-01 Plattegrond nieuw) 
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Inspectie-items 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang de Sleutel 

Website : http://www.bsodesleutel.nl 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : J. Groenendijk 

KvK nummer : 17179725 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Ad Koch 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Helmond 
Adres : Postbus 950 
Postcode en plaats : 5700AZ HELMOND 
 
Planning 

Datum inspectie : 30-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 30-11-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 26-12-2016 
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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. 

 
 

 

 


