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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. 
Het onderzoek richt zich i.v.m. de uitbreiding van het aantal kindplaatsen alleen op het domein 
Accommodatie. 

 
Beschouwing 

Klokje Rond is een kinderopvangorganisatie die 24 uurs- en flexibele kinderopvang in Veldhoven 
aanbiedt. De flexibiliteit van Klokje Rond houdt in dat er niet alleen wordt gewerkt met vaste 
dagdelen. Ouders dienen via het digitale reserveringsprogramma 'Klokje Online' (NioKids) kenbaar 
te maken op welke dagen en tijden ze van de opvang gebruik willen maken. De houder is 
voornemens gedurende het jaar 2018 het aantal flexibele contracten af te bouwen en te gaan 
werken vaste contracturen. 
  

  

Ook is er de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen te laten overnachten of ’s avonds gebruik 
te laten maken van de opvang. Hier wordt op het moment geen gebruik van gemaakt. 
  
Dagopvang vindt plaats op de hoofdlocatie aan de Houtwal, waar tevens het kantoor gehuisvest is. 
Daarnaast wordt er op twee locaties buitenschoolse opvang (BSO) aangeboden, namelijk:  

• Sport BSO in sportcentrum David Lloyd 
• Muziek BSO in de muziekschool te Veldhoven  
  
Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de BSO het Witte Wiel. Deze locatie valt onder 
dezelfde houder en dezelfde manager. 
  
De kinderen die de BSO bezoeken hebben elk half jaar de mogelijkheid om een (nieuwe) keuze te 

maken uit de drie BSO-locaties waar ze zich (voor de duur van in principe een jaar) in kunnen 
schrijven. Hierdoor kunnen de kinderen gebruik maken van het voor die BSO specifieke aanbod. De 
groepssamenstelling wisselt zodoende elk jaar of half jaar. Kinderen zitten per dag dat ze komen in 
een vaste basisgroep. 
  
Muziek BSO Klokje Rond onderscheidt zich door het aanbieden van een grote diversiteit aan 

muzikale activiteiten, die tijdens de BSO beoefend kunnen worden en begeleid worden door 

gekwalificeerde muziekdocenten. Kinderen schrijven zich voor een half jaar in voor een cursus, 
waardoor zij elke week dezelfde muziekles volgen. De kinderen hebben op de locatie Muziek BSO 
de keuze in: gitaarles, drumles, piano, Algemeen Muzikale Vorming (AMV), Theater/drama, Muziek 
& Beweging. 
  
De BSO heeft de beschikking over twee groepsruimtes en een naastgelegen ruimte waar ‘bewegen 

en dans’ gegeven wordt. Daarnaast is er een 'uitwijk'ruimte beschikbaar. 
  
De kinderen die de BSO bezoeken komen van basisscholen uit de regio (>30 basisscholen). 
Het vervoer wordt geregeld via taxichauffeurs. Het taxibedrijf regelt groepsvervoer en 
leerlingenvervoer. 
  
Op locatie het Witte Wiel vindt de opvang in de zomervakantie plaats. 

  
  
Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2015 t/m 2018 beschreven. 
  
2015 

Tijdens het jaarlijkse bezoek was een overtreding gericht op het pedagogisch beleid, de uitvoering 
van het pedagogisch beleid, de risico-inventarisatie, de accommodatie en het reglement van de 
oudercommissie.  
Tijdens het nader onderzoek is de overtreding gericht op het pedagogisch beleid niet opgelost. De 
overige overtredingen zijn opgelost. 
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2016 
Tijdens het nader onderzoek bleek de overtreding pedagogisch beleid te zijn opgelost. 

Tijdens het jaarlijkse bezoek waren er geen overtredingen. 
  
2017  

Tijdens het jaarlijkse bezoek waren er geen overtredingen.  
   
Op 27 juli 2017 heeft de houder middels een wijzigingsformulier bij de gemeente Veldhoven een 
verzoek tot wijziging van de houder en rechtsvorm (naar een B.V.) ingediend. De houder is altijd al 
betrokken geweest bij de organisatie Klokje Rond en is al enige tijd de eindverantwoordelijke. Er 
wordt voldaan aan de wettelijke eis omtrent de VOG. Daarnaast is er ten tijde van dit 
inspectiebezoek geen sprake van handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet Kinderopvang bij 

de houder. De houderwijziging kan op basis van deze beoordeling aangepast worden in het 
Landelijk Register Kinderopvang. 
  
2018 
De jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 25 juni 2018. 
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat bijna alle items voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

Er is een overtreding geconstateerd gericht op het personenregister kinderopvang. 

  
  
Huidige inspectie 
Op 10 juli 2018 heeft kinderopvangorganisatie Klokje Rond een schriftelijk verzoek tot wijziging 
van het aantal kindplaatsen van 27 naar 33 kinderen ingediend bij de gemeente Veldhoven. 
  

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan de Wet 
kinderopvang. 
  
Het aantal kindplaatsen kan gezien het aantal vierkante meters binnen- en buitenspeelruimte 
gewijzigd worden van 27 naar 33 kindplaatsen. 

 

 
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. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
In verband met een aanvraag voor het wijzigen van het aantal kindplaatsen van 27 naar 33 is 
binnen dit domein zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het aantal 

vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimtes. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
De buitenschoolse opvang heeft de beschikking over twee ruimtes in de muziekschool: 
  

 ruimte  aantal m² 

 groepsruimte 1 op begane grond         35          

 lesruimte      228 

 groepsruimte 2 op eerste verdieping        38 

 'uitwijk'ruimte        55 

 Totaal       356  m² 

  
De groepsruimtes kunnen structureel gebruikt worden door de buitenschoolse opvang. Het 
aantal m² beschikbare binnenspeelruimte van deze ruimtes is 356 m² en is voldoende voor de 
opvang van 33 kinderen. Daarvoor moet namelijk minimaal 33 x 3,5 m²= 115,5 m² beschikbaar 
zijn. 
  

De ruimtes zijn passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
  
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het aangrenzende grasveld naast de muziekschool, 
dit veld is niet omheind met een hekwerk. De beroepskrachten hebben goede afspraken gemaakt 
m.b.t. de veiligheid tijdens het buitenspelen. 
Daarnaast kan men met de kinderen uitwijken naar een speelveld met speeltoestellen in de 

nabijheid van de muziekschool. Er kan gebruik gemaakt worden van een stint om het speelveld 
veilig te bereiken. 
   
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observaties (16-08-2018) 

• Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 : Kinderopvang Klokje Rond BSO 

Website : http://www.klokjerond.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000009940316 
Aantal kindplaatsen : 27 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Klokje Rond B.V. 

Adres houder : Houtwal 2 
Postcode en plaats : 5509KK Veldhoven 
KvK nummer : 66648548 
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 :  Els Berghuis 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Veldhoven 
Adres : Postbus 10101 
Postcode en plaats : 5500GA VELDHOVEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 16-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 16-08-2018 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-08-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 11-09-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


