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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
Kinderdagverblijf De Kleine Boom is met ingang van 1 juni 2013 gevestigd aan de Boomstraat 81
te Tilburg. Het betreft dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er kunnen gezien het aantal
beschikbare vierkante meters dagelijks maximaal 12 kinderen opgevangen worden.
Inspectiegeschiedenis:
Op 22 mei 2013 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden. De toezichthouder
adviseert de gemeente Tilburg om het kinderdagverblijf op te nemen in het Landelijk register
kinderopvang en peuterspeelzalen.
Op 27 augustus 2013 heeft er een onderzoek 3 maanden na start exploitatie plaatsgevonden.
De toezichthouder stelt vast dat alle getoetste voorwaarden voldoen aan de wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Inspectie 6 maart 2014. Tijdens deze jaarlijkse inspectie stelt de toezichthouder vast dat
kinderdagverblijf De Kleine Boom voldoet aan de wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
Er is Overleg en Overreding toegepast op het pedagogisch beleidsplan.
Inspectie 24 februari 2015. Tijdens deze jaarlijkse inspectie stelt de toezichthouder vast dat
kinderdagverblijf De Kleine Boom voldoet aan de wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
Tijdens de huidige inspectie stelt de toezichthouder vast dat alle getoetste voorwaarden voldoen
aan de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument
ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd tijdens het observeren op de groep. Na
de beschrijving uit het veldinstrument (cursief gedrukt opgenomen in het rapport) volgt eventueel
een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. De observatie en de beschrijving van de pedagogische
praktijk richten zich op de doelen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen:
1.
2.
3.
4.

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.
De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties.
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken.

Pedagogische praktijk
Uitvoering pedagogisch beleidsplan
De houder is tevens werkzaam als beroepskracht op de groep waardoor zij direct zorg draagt voor
de uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief. Zij laten actief merken dat zij het kind
begrijpen en reageren daar adequaat op.
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn.
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag en passen hun lichaamshouding aan.
Voorbeelden
Tijdens het buitenspelen kruipt een van de kinderen over de tegels met blote handjes. Het is een
koude dag en de beroepskracht zegt: "Kijk, doen we even je handschoenen aan, anders krijg je
zo'n koude handen".
De kinderen krijgen regelmatig een knuffel of aai en er worden veel complimenten gegeven bij de
gedragingen van de kinderen. Kinderen worden gezien in hun individuele spel en de kinderen
zoeken de beroepskracht op tussen de spelmomenten.
Er wordt veel door de knieen gegaan bij het aanspreken van kinderen waardoor op ooghoogte
wordt gecommuniceerd.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te
luisteren en aan te sluiten op de inhoud van hun vraag. Hierbij wordt de persoonlijke competentie
gestimuleerd.
Voorbeeld
Kind vraagt:"wil je mij duwen?" en de beroepskracht reageert: "maar jij kunt heel goed zelf
fietsen...zal ik je dan een klein stukje duwen?". Het kind knikt tevreden en fietst zelf verder na een
duwtje.
Een ander kind vraagt: "mag ik bij haar op de fiets?". De beroepskracht verwijst het kind naar het
meisje dat op de fiets zit en en zegt: "dat moet je aan haar vragen".
Sociale competentie
Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan door op elkaar te
attenderen.
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De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als
kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Ze helpen kinderen om er samen weer uit te komen.
Voorbeeld
De kinderen hebben stukjes ijs op de grond ontdekt en stampen om de beurt op de stukjes. De
beroepskrachten hebben door wie er aan de beurt zijn geweest en leiden het in goede banen zodat
rekening met elkaar gehouden wordt: ga maar even naar achteren, dan kan .. ook even stampen.
Er staat in de buitenruimte een babyschommel waar de kinderen om de beurt in gaan. De kinderen
houden deels bij wie er aan de beurt is en de beroepskrachten zien erop toe dat het eerlijk
verloopt.
Overdracht van waarden en normen
De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele werkhouding en geven het goede
voorbeeld.
Gemaakte regels en afspraken zijn helder.
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag.(zie voorbeelden bij sociale competentie)
Voorbeeld
De beroepskrachten stemmen op goede wijze af wat ze gaan doen en grijpen terug op gemaakte
regels en afspraken. Deze lijken helder voor de kinderen. Zo wordt er bij het naar binnen gaan een
liedje gezongen terwijl de kinderen aan een vluchtkoord lopen met zijn allen en wordt er bij de
deur voor het naar binnen gaan ook nog een liedje over buiten spelen gezongen. Eenmaal binnen
gaan de kinderen om de beurt handjes wassen. Dit betreft een zichtbare routine waarbij de
beroepskrachten het goede voorbeeld geven.
Conclusie
Aan alle getoetste voorwaarden die betrekking hebben op het pedagogisch handelen wordt
voldaan.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Pedagogisch beleidsplan (uit informatiepakket juli 2015)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Alle beroepskrachten die worden ingezet en de groepshulp beschikken over een geldige verklaring
omtrent het gedrag die valt binnen de continue screening.

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een passend diploma.
Opvang in groepen
Er is sprake van 1 stamgroep waarin maximaal 12 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van
0 tot 4 jaar.

Beroepskracht-kindratio
Er wordt gewerkt conform de geldende beroepskracht-kindratio.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het
pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: KDV Kleine boom
: 12
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Ellen Petronella Paulina Henrica Marina van Horssen
: 57875510
: Nee

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Tilburg
: Postbus 90155
: 5000LH TILBURG

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
W Vandeberg

18-02-2016
18-02-2016
17-03-2016
23-03-2016
23-03-2016

: 13-04-2016
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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.

10 van 10
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-02-2016
KDV Kleine boom te TILBURG

