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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het tweede jaarlijkse onderzoek richt zich op de domeinen  Personeel en groepen, Veiligheid en 
gezondheid en Accommodatie. 

 
Beschouwing 

Kindercentrum Het Witte Wiel is in november 2009 gestart in een voormalig kantoorpand met 
bedrijfshal aan de Provincialeweg in Veldhoven. Medio 2014 heeft er een houder-wisseling 
plaatsgevonden. Er is een nauwe samenwerking met de kindercentra die vallen onder de koepel 
Klokje rond. De beide kindercentra vallen onder verantwoordelijkheid van dezelfde houder en 
worden door dezelfde manager geleid in de praktijk. 
  
Op de locatie het Witte Wiel is naast de BSO een kinderdagverblijf gehuisvest. De buitenschoolse 

opvang (BSO) is gevestigd in een achter het dagverblijf liggende ruimte, die ooit is gebouwd als 

bedrijfshal. De inrichting van de hal doet denken aan een binnenspeeltuin (met voetbalveldje en 
‘reuze’ zandbak). Er staan diverse tafels in de ruimte en er is een zithoek. 
  
De BSO is met 80 kindplaatsen geregistreerd. De opvang vindt plaats in maximaal 4 basisgroepen 
van max. 20 kinderen per basisgroep. 

  
De BSO is 5 dagen per week geopend. De eerste kinderen komen om half 3 binnen. 
  
Er wordt samengewerkt met de beide BSO’s van Klokje Rond. De kinderen die de BSO bezoeken 
hebben elk jaar de mogelijkheid om een (nieuwe) keuze te maken uit de drie BSO-locaties waar ze 
zich voor een half jaar in kunnen schrijven. Hierdoor kunnen de kinderen gebruik maken van het 
voor die BSO specifieke aanbod. De vakantieopvang vindt plaats op de locatie van Het Witte Wiel. 

  
Op de BSO vindt tevens voorschoolse opvang (vso) plaats. De opvang van de vso-kinderen vindt 
plaats in de ruimte van het kinderdagverblijf.  
  
  
Inspectiegeschiedenis 

  

2015 
09-04-2015, jaarlijks onderzoek, er zijn overtredingen geconstateerd m.b.t. risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid, pedagogisch beleidsplan, beroepskracht-kindratio. 
31-08-2015, nader onderzoek, er zijn overtredingen geconstateerd m.b.t. risico-inventarisatie 
veiligheid en pedagogisch beleidsplan. 
De gemeente Veldhoven heeft de houder een waarschuwing verzonden en de GGD een opdracht 

gegeven voor een nader onderzoek. 
   
2016 
11-01-2016, nader onderzoek, er werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
11-01-2016, jaarlijks onderzoek, er werden overtredingen geconstateerd op de risico-inventarisatie 
veiligheid en de klachtenregeling. 
19-12-2016, tweede jaarlijkse onderzoek, er werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

  
2017 
09-03-2017, jaarlijks onderzoek, er werd niet voldaan aan het domein Pedagogisch klimaat. 

De gemeente Veldhoven heeft de houder een waarschuwing verzonden en de GGD een opdracht 
gegeven voor een nader onderzoek. 
10-07-2017, nader onderzoek, er werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
13-11-2017, tweede jaarlijks onderzoek, er werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

   
2018 
18-06-2018, jaarlijks onderzoek, er werd niet voldaan aan het domein Personeel en groepen. 
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Huidige inspectie 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan de Wet 

kinderopvang. 
   

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein zijn personen, die structureel tijdens opvanguren werkzaam 
zijn, steekproefsgewijs gecontroleerd of deze personen ingeschreven zijn in het personenregister 

kinderopvang. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
Door middel van een steekproef is van 5 taxichauffeurs gecontroleerd of zij staan ingeschreven in 
het personenregister kinderopvang. Deze personen staan ingeschreven en de houder heeft zorg 

gedragen voor koppeling in het personenregister kinderopvang. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Mw. A. van de Werf) 
• Personen Register Kinderopvang (VOG verificatie PRK) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid locatie 
specifiek heeft gemaakt. 
  
  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor Het Witte Wiel een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin alle 
wettelijke items beschreven staan. De houder draagt er zorg voor dat er in de praktijk conform dit 
beleid wordt gehandeld en houdt dit beleid actueel. De houder maakt gebruik van het cyclische 
systeem vanuit de risicomonitor. De houder heeft de quickscan, het algemene beleid en het 
actieplan inzichtelijk gemaakt op locatie. 
  

Middels een cyclus waarbij de hoofdleidster en de beroepskrachten de zgn. quickscans uitvoeren 
gedurende het jaar, worden onderwerpen besproken in het teamoverleg. 
  
De quickscan is locatie specifiek en gericht op de risico's van de buitenschoolse opvang. 

  
Modules in de quickscan zijn: brandveiligheid, veiligheid en gezondheid gebouw en buitenruimten, 
Arbo, verzorgen, veilig ontdekken en sociale veiligheid. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Mw. A. van de Werf) 
• Observaties (20-11-2018) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (digitale quickscan ter plekke ingezien) 



 

7 van 11 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 20-11-2018 
Het Witte Wiel te Veldhoven 

 

Accommodatie 
 
Binnen dit domein is de buitenspeelruimte beoordeeld. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
De houder heeft naast het pand een omheinde buitenruimte, die bestaat uit een betegeld gedeelte 

en een gedeelte met gras. De oppervlakte van de buitenspeelruimte is ruim 600 m². 
Dit is voldoende voor de opvang van 80 kinderen. 
  
De betegelde ruimte is ingericht met basketbalnetten, autobanden en losse speelelementen. Het 
gedeelte met gras is voorzien van voetbaldoeltjes. 
  

De kinderen kunnen beschikken over speel- en spelmateriaal dat in overeenstemming is met het 
aantal en de leeftijd van de kinderen. 
  
De houder kan in de praktijk tevens gebruik maken van een niet-aangrenzende buitenruimte 

'sportvelden de Marvilde'. 
  
  

Gebruikte bronnen: 
• Interview (Mw. A. van de Werf) 
• Observaties (20-11-2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 

actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c 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 19 lid 1 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 : Het Witte Wiel 

Website : http://www.hetwittewiel.nl 
Aantal kindplaatsen : 80 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Het Witte Wiel B.V. 
Adres houder : Provincialeweg 4 

Postcode en plaats : 5503HG Veldhoven 
Website : www.hetwittewiel.nl 
KvK nummer : 17198613 
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 : 20-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 22-11-2018 

Zienswijze houder : 29-11-2018 
Vaststelling inspectierapport : 03-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-12-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 24-12-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Betreft: Inspectie BSO Het Witte Wiel 20-11-2018 
  
Veldhoven, 3 december 2018 

  
  
  
Geachte mevrouw Berghuis, 
  
Hieronder onze zienswijze op het concept inspectierapport van 20-11-2018. 
  

We zijn blij te lezen dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd. 
  
Bedankt voor de prettige samenwerking. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Ingrid Donkers 

info@hetwittewiel.nl 
040-2027580 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 


