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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. 

 

Werkwijze huidige inspectie 

In verband met de coronacrisis is, conform de landelijke adviezen van GGD GHOR Nederland, de 

afweging gemaakt of er een fysiek bezoek noodzakelijk is. Tijdens dit incidenteel onderzoek heeft 

er geen locatiebezoek plaatsgevonden. Deze inspectie is op afstand uitgevoerd. Op basis van 

interviews, beeldmateriaal en documentatie zijn de wettelijke eisen zoveel als mogelijk beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Sinds 2 mei 2015 is de buitenschoolse opvang Animatiehuis Bennekelstraat 143A van start gegaan. 

Vanwege de toename van het aantal kinderen is de houder op 28 september 2017 gestart met een 

tweede BSO in dezelfde straat in de basisschool De Kameleon stadsdeel Gestel Animatiehuis 

Bennekelstraat 135. Binnen de basisschool is tevens de dagopvang gevestigd van Korein. Het 

Animatiehuis Bennekelstraat 135 is geopend op maandagen, dinsdagen en donderdagen. Op 

andere gewenste dagen kunnen kinderen gebruik maken van de hoofdlocatie Animatiehuis 

Bennekelstraat 143A. Indien het aantal kinderen toeneemt worden de openingsdagen uitgebreid. 

Aangezien beide locaties zich in dezelfde straat bevinden zal er veel samengewerkt worden en 

kunnen kinderen 'bij elkaar spelen'. 

Het motto van het Animatiehuis is: "Anders is uniek", wat zowel aanduidt dat de opzet van deze 

BSO anders is dan gebruikelijk, dat elk kind uniek en welkom is en dat het Animatiehuis creativiteit 

hoog in het vaandel heeft. 

 

Het Animatiehuis biedt dagelijks na schooltijd en in de vakanties activiteiten aan. Voorschoolse 

opvang is op aanvraag ook mogelijk. De activiteiten worden dagelijks gekoppeld aan een thema en 

zijn een maand van te voren te zien op de website van het Animatiehuis. De activiteiten bestaan 

uit een grote variëteit aan creatieve knutselopdrachten, toneelspel/verkleden/schminken, bakken 

en koken, ontdekken, buiten- en binnenspellen etc. De pedagogische visie is vertaald in een 

pedagogisch beleidsplan, dat aangepast is op deze nieuwe locatie. De specifieke werkwijze van het 

Animatiehuis staat hierin beschreven. 

 

Grootte van de onderneming: micro 

  

Inspectiegeschiedenis: 

De buitenschoolse opvang wordt jaarlijks door de GGD bezocht. Onderstaand volgen de 

bevindingen vanaf 2018: 

 

Soort 

inspectie: 

Bevindingen: 

Reguliere 

inspectie: 

11-10-2018 

Er is Overleg en Overreding toegepast op een voorwaarde binnen het domein 

Veiligheid en Gezondheid. De houder heeft binnen het gestelde termijn alsnog 

voldaan aan de wettelijke eisen vanuit de Wet Kinderopvang. 

Reguliere 

inspectie: 

1-7-2019 

Er zijn overtredingen geconstateerd binnen: 

• Domein Personeel en Groepen: opleidingseisen pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach; 

• Domein Veiligheid en Gezondheid: veiligheid- en gezondheidsbeleid + Meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. 
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Nader 

onderzoek: 

8-10-2019 

Op 13 augustus 2019 heeft de houder een aanwijzingsbrief ontvangen van de GGD 

omtrent de overtredingen die zijn geconstateerd tijdens de reguliere inspectie van 

1-7-2019. De houder heeft een hersteltermijn gekregen waarbinnen de 

overtredingen opgelost dienen te zijn. Op 8 oktober 2019 heeft er een 

onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden. 

 

Deze inspectie staat in het teken van de geconstateerde overtredingen tijdens de 

inspectie van 1-7-2019. Deze voorwaarden zijn tijdens de huidige inspectie 

nogmaals getoetst. Er is geconstateerd dat de getoetste items niet volledig voldoen 

aan de Wet kinderopvang. 

2e nader 

onderzoek: 

18-5-2020 

Dit nader onderzoek staat in het teken van de geconstateerde overtreding tijdens 

het nader onderzoek van 8 oktober 2019. Het betreft een documenten onderzoek 

en een telefonisch interview met de houder. Tijdens de huidige inspectie is 

geconstateerd dat de houder er in geslaagd is de voorgaande overtredingen op te 

lossen. 

Reguliere 

inspectie: 

13-10-2020 

Tijdens de huidige inspectie zijn er overtredingen geconstateerd binnen 

onderstaande domeinen: 

• Personeel en Groepen: Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 

kinderopvang; 

• Veiligheid en Gezondheid: EHBO certificaten. 

Tevens is er een aandachtspunt geformuleerd bij het item: pedagogische praktijk.  

1e nader 

onderzoek: 

7-12-2020 

Dit nader onderzoek staat in het teken van de geconstateerde overtreding tijdens 

de reguliere inspectie van 13 oktober 2020. Het betreft een documenten onderzoek 

dat is opgestart op maandag 7 december 2020.  

 

Het nader onderzoek richt zich op de overtreding vanuit het domein Personeel en 

Groepen: Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 

kinderopvang. Geconstateerd is dat de getoetste voorwaarden niet volledig voldoen 

aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang.   

2e nader 

onderzoek 

18-1-2021 

Het nader onderzoek richt zich op de overtreding vanuit het domein Veiligheid en 

gezondheid: Kinder-EHBO regeling. Geconstateerd is dat de getoetste voorwaarden 

voldoen aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang.  

 

  

Huidige inspectie: 

De huidige inspectie betreft een incidenteel onderzoek i.v.m. een wijzigingsformulier dat de houder 

heeft aangeleverd op 7-1-2021. 

Het Animatiehuis 143A zal per 31-3-3021 uitgeschreven worden uit het Landelijk Register 

Kinderopvang. De kinderen van deze locatie zullen verhuizen naar Animatiehuis 135. Hierdoor 

heeft de houder een wijziging ingediend om het aantal kindplaatsen van Animatiehuis 135 te 

verhogen van 20 kindplaatsen naar 40 kindplaatsen.  

 

Om te kunnen beoordelen of de opvangvoorziening, m.b.t. de verhoging van het aantal 

kindplaatsen, voldoet aan de Wet Kinderopvang zijn bij de houder documenten opgevraagd om dit 

te kunnen beoordelen.  

 

Conclusie: 

Geconstateerd is dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de gestelde eisen van de Wet 

Kinderopvang.  

De toezichthouder gaat akkoord met de verhoging van het aantal kindplaatsen in het LRK.  

 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK): 

Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 20 kindplaatsen met registratienummer 

567866087. Vanaf 31-3-2021 zal het aantal kindplaatsen in het LRK worden aangepast naar 40.  
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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 

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 getoetste voorwaarden van het item ‘Eisen aan de ruimtes’ voldoen aan 

de gestelde eisen. 

 

Op 7-1-2021 heeft de houder van Animatiehuis een wijzigingsformulier toegestuurd voor ophoging 

van het aantal kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang van 20 naar 40 kindplaatsen. 

I.v.m. het feit dat locatie Animatehuis 143A per 31-3-2021 gaat sluiten zullen de kinderen, die op 

deze locatie worden opgevangen, verhuizen naar Animatiehuis 135. 

 

Tijdens deze inspectie wordt er beoordeeld of Animatiehuis 135 voldoende binnen-en buitenruimte 

beschikbaar heeft voor 40 kindplaatsen.  

 

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 en door de 

gespreksvoeringen/mailwisselingen met de houder.  

 

Binnenruimte:  

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind: 

 

Groepsruimte: m² 

Draken (begane grond)  61,7 m²   

Eigenwijzen (1e verdieping)  55 m²   

Aula  186,7 m²   

Speellokaal/gymzaal  82 m²   

Totaal aantal m²  385,4 m²   

Beschikbare m² per kind  9,6  m² (bij 40 kindplaatsen) 

 

Buitenruimte:  

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

kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen aangrenzend aan het gebouw 

waarin het kindercentrum is gevestigd. 

Daarnaast maakt Animatiehuis 135 ook regelmatig gebruik van het openbare speelveld/grasveld 

achter het schoolgebouw.   
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Jaarlijkse inspectie 2021: 

Tijdens het incidenteel onderzoek heeft er geen beoordeling kunnen plaatsvinden of de binnen- en 

buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de opvang veilig, toegankelijk en passend zijn 

ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

 

Dit heeft er mee te maken omdat de verhoging van het aantal kindplaatsen op 31-3-2021 

gerealiseerd gaat worden waardoor ook de extra ruimtes vanaf die tijd in gebruik worden 

genomen. Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2021 zal deze voorwaarde volledig worden 

beoordeeld.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailwisseling d.d.: 20-1-2021/ d.d.: 21-1-

2021) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (d.d.: 7-1-2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang (567866087) 

• Pedagogisch beleidsplan (Animatiehuis 135 (ontvangen op 20-1-2021)) 

• Plattegrond Kameleon boven 

• Plattegrond Bennekelstraat 135 groep beneden de Draken 

• Plattegrond (spilcentra bennekel) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

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 : Animatiehuis 

Website : http://www.animatiehuis.com 

Aantal kindplaatsen : 20 

Gegevens houder 

Naam houder : Amy Yalçin 

KvK nummer : 75238225 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 

 

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 :  Frenske van Hilten   

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Eindhoven 

Adres : Postbus 90150 

Postcode en plaats : 5600 RB EINDHOVEN 

Planning 

Datum inspectie : 18-01-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 21-01-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 26-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-01-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 16-02-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


