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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Kinderdagverblijf Columbus valt onder Stichting kinderopvanggroep Tilburg. Sinds 2015 is 

Columbus een zelfstandige BV geworden met een eigen KvK nummer. Columbus is een kleine 

onderneming met 35 werknemers. Er vindt ondersteuning plaats vanuit het Servicebureau 

Kinderopvang in Tilburg. Kinderopvanggroep Tilburg is een kinderopvangorganisatie in de regio 

Tilburg, Eindhoven en Waalre. Er wordt opvang aangeboden voor kinderen van 0-13 jaar in 

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en via gastouderopvang. 

 

In Eindhoven heeft de organisatie twee locaties: kinderopvang Columbus bij de International 

School Eindhoven en kinderdagverblijf Nemo bij de High Tech Campus. International Childcare 

Eindhoven (ICE) biedt professionele, Nederlandstalige en Engelstalige kinderopvang met een 

internationaal karakter. Het zijn locaties waar kinderen van verschillende nationaliteiten samen 

komen om te spelen, leren en ontdekken. 

 

Sinds 2013 is Kinderopvang Columbus met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 

gehuisvest in de voormalige kazerne aan de Oirschotsedijk, die deel uitmaakt van de campus van 

de Internationale school Eindhoven (ISE). 

 

Het kinderdagverblijf heeft momenteel 5 stamgroepen. Eén stamgroep betreft opvang van kinderen 

van 3 jaar en ouder die samen met de instroomgroep (foundationgroep) van de internationale 

basisschool een tweetalig activiteitenprogramma krijgen aangeboden: 

Stamgroep  Leeftijd  Max. aantal kinderen 

 Stars                                0-3 jaar 12  

 Sun  0-3 jaar 10 

 Moon  0-4 jaar 12 

 Rainbow  2-4 jaar 16 

 Planets (foundationgroep) 3+ 16 

 

Er wordt kinderopvang aangeboden aan kinderen van 0 tot 4 jaar op maandag t/m vrijdag van 

7.30 uur tot 18.30 uur. 

 

Deze locatie doet mee aan het experiment meertalige dagopvang. Aan de voorwaarden 

pedagogisch beleidsplan, voertaal en oudercommissie, is daarom een extra een beoordeling 

toegevoegd. Deze extra voorwaarden zijn geen onderdeel van mogelijke handhaving door de 

gemeente. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. 
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Inspectiegeschiedenis: 

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis van vanaf 2018.  

 

Datum Bevindingen 

Jaarlijkse 

inspectie 2018 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat alle getoetste inspectie items 

voldoen aan de Wet kinderopvang. De inspectieactiviteiten richtten zich primair 

op dagelijkse praktijk en zijn aangevuld met voorwaarden die getoetst dienden 

te worden vanwege de deelname aan de pilot meertalige dagopvang. 

Jaarlijkse 

inspectie 2019 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat alle getoetste inspectie items 

voldoen aan de Wet kinderopvang. 

 

2020 Vanwege Corona heeft er in 2020 geen jaarlijks inspectiebezoek 

plaatsgevonden. 

Jaarlijkse 

inspectie 

19-10-2021 

 

 

 

 

Handhaving 

gemeente 

Eindhoven 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat op één inspectie voorwaarde na, alle 

getoetste inspectie items voldoen aan de Wet kinderopvang. Er is één 

overtreding geconstateerd binnen het domein Personeel en Groepen: 

 

• Koppeling VOG in personenregister kinderopvang. 

 

De gemeente Eindhoven heeft op d.d. 15-11-2021 een aanwijzing gestuurd naar 

de houder van Columbus. De toezichthouder kinderopvang heeft de opdracht 

gekregen om een nader onderzoek uit te voeren op de voorwaarde die niet 

geheel voldeed tijdens de jaarlijkse inspectie. 

 

Huidige inspectie, nader onderzoek 

Op dinsdag 7 december 2021 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden op de voorwaarde die 

tijdens de jaarlijkse inspectie (d.d. 19-10-2021) niet geheel voldeed (koppeling VOG in 

personenregister kinderopvang). 

  

Conclusie 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde voldoet aan de Wet 

kinderopvang.  

 

Landelijk register kinderopvang 

Het kinderdagverblijf staat geregistreerd met 80 kindplaatsen met registratienummer: 113770145. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Tijdens dit nader onderzoek is onderzocht of alle beroepskrachten en stagiaires voor aanvang van 

hun werkzaamheden zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en gekoppeld zijn aan 

de houder.  

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de de getoetste voorwaarde van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de 35 beroepskrachten, de locatie directeur, de 

pedagogisch beleidsmedewerker, alle stagiaires en andere structureel aanwezigen zijn in bezit van 

een verklaring omtrent gedrag en staan op een juiste wijze ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang. Er zijn na de jaarlijkse inspectie (d.d. 19-10-2021) géén nieuwe mensen gestart bij 

Columbus. 

 

De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen/beroepskrachten hun werkzaamheden 

kunnen aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de 

betreffende houder. 

 

De houder heeft de werkwijze rondom koppeling in het PRK aangepast. Vanuit het servicebureau 

kinderopvang ontvangt de directeur een signaal als er een beroepskracht, vrijwilliger of stagiaire is 

gekoppeld. Dan pas starten de werkzaamheden van die persoon. 

  

De overtreding die tijdens de jaarlijkse inspectie (d.d. 19-10-2021) was geconstateerd is opgelost.  
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 07-12-2021 via e-mail) 

• Personenregister Kinderopvang (d.d. 07-12-2021 geraadpleegd) 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Columbus 

Website : http://www.kinderstadinternational.nl/columbus 

Vestigingsnummer KvK : 000025964496 

Aantal kindplaatsen : 80 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Neemt deel aan pilot(s) 

Pilot(s) 

 

 

Experiment meertalige dagopvang 
 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang ISE BV 

Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000 AT Tilburg 

KvK nummer : 56407653 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

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 :  Sigrid Seerden 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Eindhoven 

Adres : Postbus 90150 

Postcode en plaats : 5600 RB EINDHOVEN 
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Planning 

Datum inspectie : 07-12-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-12-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 28-12-2021 

 

 

 

 

 

 


