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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Little People is een particuliere kinderopvangorganisatie, die sinds 2010 een aantal locaties voor 
dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) in Best exploiteert. 

  
Kinderopvang Little People Verleunstraat 27-27a biedt vanaf 12-08-2013 opvang aan kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 4 jaar in één basisgroep. Sinds mei 2015 is het kinderdagverblijf uitgebreid 
met een tweede stamgroep (0-4 jarigen). Beide stamgroepen bieden opvang aan maximaal 15 
kinderen. 
  
Het kinderdagverblijf Little People is ondergebracht in een voormalige schoolwoning naast 

basisschool " De Paersacker". Er wordt opvang geboden in een huiselijke omgeving. Twee 

stamgroepen zijn naast elkaar gelegen op de benedenverdieping met ieder een eigen 
verschoonruimte en slaapkamers. Men maakt gebruik van dezelfde buitenruimte aan de achterzijde 
van het pand. 
  
Wijziging kindplaatsen 

De houder heeft op 19-08-2016 een wijzigingsformulier naar de gemeente Best gestuurd. De 
houder is voornemens een 2+ groep op de bovenetage te openen. De kindplaatsen zijn op 24-08-
2016 gewijzigd van 30 naar 45 kindplaatsen. Er heeft geen incidenteel onderzoek plaatsgevonden. 
  
In 2016 is in eerste instantie voor de 2+ kinderen van de twee bestaande stamgroepen een extra 
activiteitenaanbod gegeven op de bovenverdieping, omdat er nog geen aanmeldingen waren 
(activiteiten buiten de stamgroep). Begin 2017 is de 2+ groep (= derde groep: Playschool) gestart 

op de bovenverdieping. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. 
  
Jaarlijkse inspectie op 14-08-2014 

Er heeft een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden, waarbij alle items zijn getoetst. 

Geconstateerd is dat op acht items na, is voldaan aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzaal (Wko). De overtredingen hebben betrekking op: inhoud pedagogisch beleidsplan, 
risico-inventarisatie veiligheid, vierogenprincipe, binnenruimte en klachtenjaarverslag. 
  
Inspectie op 29-01-2015 
In opdracht van de gemeente Best heeft er een onaangekondigd incidenteel onderzoek 

plaatsgevonden. Dit onderzoek betreft een aantal items van de domeinen Pedagogische praktijk en 
Personeel en groepen. Geconstateerd is dat de getoetste items ten tijde van de inspectie voldoen 
aan de Wko. 
  
Handhaving 
De gemeente Best heeft op 02-10-2014 een aanwijzingsbrief naar de houder verstuurd, waarin 
aangegeven dat de houder binnen een gestelde termijn van resp. 2 weken (risico-inventarisatie 

veiligheid en vierogenprincipe) en 2 maanden (pedagogisch beleidsplan, binnenruimte en 
klachtenjaarverslagen) de overtredingen dient op te lossen. De GGD heeft een opdracht voor nader 
onderzoek gekregen om deze items nogmaals te beoordelen. 

  
Nader onderzoek op 25-03-2015 
Tijdens het nader onderzoek is geconcludeerd dat, op één voorwaarde na, ten tijde van de 
inspectie wordt voldaan aan de Wko. De overtreding betreft het maximaal toegestane aantal 

kinderen per vierkante meters volgens de vergunning. Het maximaal aantal kinderen dient 15 
kinderen per stamgroep te zijn volgens de Wko (aantal beschikbare vierkante meters per 
stamgroepsruimte). De houder heeft direct via een wijzigingsformulier het aantal kindplaatsen 
aangepast. In het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) is het maximale van 
30 kindplaatsen geregistreerd (voor twee stamgroepen). Daarmee is de overtreding opgelost. 
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Jaarlijkse inspecties op 27-10-2015 en 21-09-2016 
Geconstateerd is dat de getoetste items ten tijde van beide inspecties voldoen aan de Wko. 

  
Jaarlijkse inspectie op 13-06-2017 
Geconstateerd is dat de getoetste items ten tijde van de huidige inspectie, op één item na, voldoen 

aan de Wko. Het item dat niet voldoet heeft te maken met de onvoldoende beschikbare vierkante 
meters buitenspeelruimte voor 3 groepen. 
  
Handhaving 
De gemeente Best heeft een aanwijzingsbrief op 11-07-2017 naar de houder gestuurd met het 
verzoek om de overtreding binnen 8 weken op te lossen en de GGD een opdracht gegeven voor 
een nader onderzoek. 

  
Nader onderzoek op 06-09-2017 
Tijdens het huidige nader onderzoek is de beschikbare buitenruimte gezien en heeft er een kort 
interview plaatsgevonden met de aanwezige beroepskrachten over de werkwijze van het gebruik 
van de beschikbare buitenruimtes. 
  

Conclusie 

Geconstateerd is dat de overtreding is opgelost. Er wordt een extra ruimte gebruikt, aangrenzend 
gelegen aan de bestaande buitenruimte. Daarmee zijn er voldoende vierkante meters buitenruimte 
aanwezig. 
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Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De overtreding is opgelost. Er zijn voldoende vierkante meters aan buitenruimte beschikbaar. 
 

 



 

6 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 06-09-2017 
Kinderopvang Little People te Best 

 

Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 12-06-2017 is geconstateerd dat het kindercentrum onvoldoende 
vierkante meters buitenruimte beschikbaar heeft voor 45 kinderen. 
  
Tijdens dit nader onderzoek wordt het item opnieuw beoordeeld. 

  
  
Buitenspeelruimte 
Conclusie 
Tijdens dit nader onderzoek is geconstateerd dat er voldoende vierkante meters buitenruimte 
beschikbaar zijn. Per aanwezig kind is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar, dat een 

vereiste is vanuit de Wko.  

  
  
Buitenruimte 
De buitenruimte (1) die beschikbaar was voor maximaal 30 kinderen is uitgebreid. 
  
Er is een extra ruimte (2) aangrenzend gelegen aan de reeds bestaande buitenruimte (1). De extra 
ruimte (2) is gelegen naast het pand en is tevens één van de meerdere toegangsgedeeltes van de 

naastgelegen basisschool. 
  
De twee ruimtes zijn ieder voorzien van een eigen hekwerk en eigen afsluitbare poorten. De poort 
van de ruimte 1 kan geopend worden, zodat er één grote ruimte ontstaat. 
  
De beide ruimtes zijn tijdens een eerdere inspectie reeds ingemeten: 

Ruimte 1 = 90 m²; opgenomen in het onderzoek voor registratie d.d. 04-07-2013 en is voldoende 
voor maximaal 30 kinderen. 
De extra ruimte 2 = 62 m² (= excl. verkeersruimte/vluchtroute), reeds opgemeten tijdens de 

inspectie op 13-06-2017. 
  

Buitenruimte  m²  aantal kinderen  aantal m² per kind 

buitenruimte 1   90     

buitenruimte 2   62     

totaal 152  45 (3 groepen x 15 kinderen) 3,37 

  
  
Interview beroepskrachten over werkwijze gebruik van de ruimtes in de praktijk: 
Uit het interview met 3 aanwezige beroepskrachten komt naar voren dat de beschikbare vierkante 
meters buitenruimte met het team is besproken. Er is een buitenspeel-protocol opgesteld hoe om 
te gaan met de beschikbare twee ruimtes. De beroepskrachten vertellen dat voornamelijk de 2 

jarigen in de extra ruimte (2) spelen. In deze ruimte worden activiteiten aan hen aangeboden, 
zoals balspellen en tikspellen. De extra ruimte (2) is betegeld en er is een hinkelbaan aangebracht. 
Deze ruimte wordt als toegang tijdens breng- en haaltijden voornamelijk door ouders van de 
peuterspeelzaal gebruikt. Dit zijn de tijden dat de dagopvangkinderen nog geen gebruik maken van 
de buitenruimte, in verband met het programma en activiteiten binnen op de dagopvang. Wanneer 

de extra ruimte (2) wordt gebruikt is er altijd een beroepskracht aanwezig (af en toe wordt nl. deze 

extra ruimte/ ingang gebruikt voor bezoekers van de school). Beide buitenruimtes worden altijd 
vooraf door beroepskrachten gecheckt. 
  
De directie van de basisschool heeft middels een email op 23-06-2017 bevestigd aan de houder dat 
te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de extra ruimte (2).  
  
  

  
  



 

7 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 06-09-2017 
Kinderopvang Little People te Best 

  
  

  
 Gebruikte bronnen: 
 Interview (3 aanwezige beroepskrachten en houder) 

 Observaties (woensdag 06-09-2017) 
Mail directie basisschool: toestemming gebruik extra ruimte 2, 23-06-2017  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie en inrichting 

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 Little People 

Website : http://www.kinderopvanglittlepeople.nl 
Aantal kindplaatsen : 45 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Little People B.V. 

Adres houder : Bijenhei 11 
Postcode en plaats : 5685GP Best 
KvK nummer : 62342282 
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 :  Helga Sol 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Best 
Adres : Postbus 50 
Postcode en plaats : 5680AB BEST 

 
Planning 
Datum inspectie : 06-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-09-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-09-2017 
 
 
 

 
 
 
 

 


