
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Peutercrêche Kleine Woud (KDV) 

Groenewoudstraat 70 
5022GE Tilburg 

Registratienummer 242324848 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Hart voor Brabant 
In opdracht van gemeente:  Tilburg 

Datum inspectie:    18-06-2020 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 25-06-2020 

 



 

2 van 24 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-06-2020 

Peutercrêche Kleine Woud te Tilburg 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................. 2 

HET ONDERZOEK .............................................................................................................. 3 

ONDERZOEKSOPZET .............................................................................................................. 3 

BESCHOUWING ................................................................................................................... 3 

ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................... 4 

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ...................................................................................... 5 

PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 5 

PERSONEEL EN GROEPEN ........................................................................................................ 11 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................... 14 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS .................................................................... 16 

PEDAGOGISCH KLIMAAT ......................................................................................................... 16 

PERSONEEL EN GROEPEN ........................................................................................................ 18 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................... 20 

GEGEVENS VOORZIENING .............................................................................................. 23 

OPVANGGEGEVENS .............................................................................................................. 23 

GEGEVENS HOUDER ............................................................................................................. 23 

GEGEVENS TOEZICHT ..................................................................................................... 23 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ........................................................................................ 23 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) .................................................................................... 23 

PLANNING ........................................................................................................................ 23 

BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM ......................................................... 24 



 

3 van 24 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-06-2020 

Peutercrêche Kleine Woud te Tilburg 

Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
 

Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens 
een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht 
waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 
 

Beschouwing 
 
Algemeen 
peutercrèche Kleine Woud is in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd voor maximaal 
16 kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
 

De peutercrèche is gehuisvest in basisschool De Alm te Tilburg en maakt deel uit van 

kinderopvangorganisatie kindercrèche Zuid B.V.  
 
 
Recente inspectiegeschiedenis 

 Datum onderzoeken 
(afgelopen 3 jaar) 

Soort 
onderzoek  

Oordeel  

 12-04-2017 jaarlijks 
onderzoek  

na overleg en overreding wordt voldaan aan de getoetste 
voorwaarden 

 08-03-2018 jaarlijks 
onderzoek 

na overleg en overreding wordt voldaan aan de getoetste 
voorwaarden 

 21-11-2019 jaarlijks 
onderzoek  

voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden,  
er wordt niet voldaan aan twee voorwaarden binnen het 
onderdeel 'pedagogisch klimaat', namelijk het pedagogisch 
beleid en de pedagogische praktijk. 
Aan de overige voorwaarden wordt voldaan. 

13-02-2020 nader 

onderzoek 

voorgaande overtredingen zijn opgelost 

 
 
 

Huidig onderzoek 
Op donderdag 18 juni 2020 heeft er een aangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij peutercrèche 
Kleine Woud. 
 
In dit onderzoek zijn diverse voorwaarden uit de volgende domeinen beoordeeld: 
• Pedagogisch klimaat 
• Personeel en groepen 

• Veiligheid en gezondheid 
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Bevindingen 
Op de dag van inspectie worden er 11 kinderen opgevangen door twee beroepskrachten en een 

stagiaire. 
 
Er zijn gesprekken gevoerd met alle beroepskrachten, diverse documenten zijn ingezien en er heeft 

observatie op de opvanglocatie plaatsgevonden. Op verzoek van de toezichthouder zijn 
voorafgaand aan de inspectie een aantal documenten toegestuurd. Deze documenten zijn 
meegenomen in de beoordeling. 
 
Tijdens de inspectie laat de praktijk een ontspannen beeld zien. Alle kinderen worden gezien en 
betrokken bij diverse activiteiten. De interactie beroepskrachten kind is goed en oogt vertrouwd. 
 

 
Conclusie 
Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 
 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 
 
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 
 
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  
 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 
visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor 
deze kinderopvanglocatie. 
 

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid wordt regelmatig tijdens vergaderingen besproken en 
de beroepskrachten worden betrokken bij het opstellen en wijzigen hiervan. Dit blijkt uit de notulen 
van de vergaderingen en uit de gesprekken met de beroepskrachten. 
 
Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch 
beleidsplan. 

 
Bijvoorbeeld: 
• In het beleid staat: "Tijdens kringmomenten en bijvoorbeeld een eetmoment vinden we het 

gevoel van samenzijn erg belangrijk. We praten samen en stimuleren kinderen om met elkaar 
te kletsen, we zingen samen en doen kringactiviteiten samen." 

 

In de praktijk is waargenomen: Tijdens het eet- en drinkmoment telt de beroepskracht samen met 
de kinderen de bekers en worden de kleuren benoemd. De kinderen mogen helpen om een toren te 
bouwen van de bekers. Ter afsluiting van het tafelmoment wordt er samen met de kinderen een 
liedje gezongen, de kinderen kennen dit liedje en zingen enthousiast mee. 
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• In het beleid staat: "Wanneer er zich situaties voor doen waarbij kinderen hulp of steun nodig 
hebben zorgt de pedagogisch professional daarvoor. We troosten en vragen wat er aan de 

hand is en hoe we kunnen helpen het op te lossen. We leggen duidelijk uit wat we van 
kinderen verwachten en wat de regels zijn die we hanteren op de groep. Het benoemen en 
bekijken van de dag structuur geeft peuters een gevoel van emotionele veiligheid." 

 
In de praktijk is waargenomen: Tijdens het buitenspelen slaat kind X kind Y met een schep, hierop 
moet kind Y huilen. De beroepskracht zegt tegen het kind waar zij op dat moment bij staat: "Ik ga 
even bij kind Y kijken, want zij huilt. Vervolgens loopt de beroepskracht naar kind Y en vraagt wat 
er gebeurt is. Kind Y vertelt dat kind X haar met een schep heeft geslagen, de beroepskracht roept 
kind X erbij en samen bespreken ze het voorval. De beroepskracht vraagt aan kind X: "Heb jij met 
de schep geslagen?" Kind X knikt bevestigend. De beroepskracht zegt: "Dat is toch niet lief? Kijk, 

kind Y moet huilen. Ga je even een handje geven?" Kind X geeft een handje aan kind Y, de 
beroepskracht zegt: "Goed zo, niet meer doen hoor, dat doet pijn en dan moet kind Y huilen." Kind 
X knikt en speelt weer verder. 
 
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 
de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden.  

 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdagochtend 18 juni 
2020 op de volgende momenten: 
 
• Eet- en drinkmoment 
• Buiten spelen 

• Activiteit (boekje lezen) 
• Toiletbezoek 
  
Emotionele veiligheid 
Sensitieve responsiviteit 
De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen. De 
beroepskrachten praten vriendelijk en rustig met de kinderen. Ze vertellen wat ze zien en wat ze 

gaan doen. De kinderen zoeken de beroepskrachten op, het is zichtbaar dat de kinderen elkaar en 

de beroepskrachten kennen. Er heerst een ontspannen sfeer. 
Voorbeeld: Een kind zegt tegen de beroepskracht: "Juf ik heb pijn" waarop de beroepskracht 
vraagt: "Ben je gevallen?" Het kind wijst naar haar arm, de beroepskracht zegt: "Laat eens kijken" 
en wrijft over de arm van het kind waarna het kind weer vrolijk verder speelt. 
 
De beroepskrachten lachen naar de kinderen en geven met regelmaat een compliment aan de 

kinderen. 
Voorbeeld: Tijdens het fruit eten vraagt de beroepskracht wat voor fruit een kind wil, het kind 
reageert met "Die" en wijst naar de druiven. De beroepskracht vraagt: "Wat is dat? Dr...." Het kind 
reageert hierop door samen met de beroepskracht het woord "druiven" volledig uit te spreken. De 
beroepskracht reageert enthousiast naar het kind: "Goed zo!" 
Voorbeeld: De beroepskracht zegt tegen een kind tijdens het eten: "Ik zie dat je alles tegelijk in je 

mond stopt, we eten rustig hè? Anders moet je hoesten." De beroepskracht wrijft vervolgens over 
de rug van het kind en zegt: "Goed zo, goed kauwen en rustig eten."  
 
De beroepskrachten merken signalen op waarmee een kind aangeeft dat het zich niet goed voelt of 
behoefte heeft aan ondersteuning en hierop wordt passend gereageerd. De kinderen voelen zich 

gezien en begrepen. 
De beroepskrachten zijn betrokken en weten wat de kinderen nodig hebben.  

 
Respect voor autonomie 
De beroepskrachten hebben respect voor de autonomie van kinderen. De kinderen krijgen de 
ruimte om actief dingen zelf te proberen met respect voor eigen ideeën en oplossingen. Dit draagt 
bij aan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van kinderen. 
De peuters zijn actief, nieuwsgierig en maken contact met elkaar. 
 

Structureren en grenzen stellen 
De beroepskrachten bieden structuur en stellen grenzen. Dit gebeurt op een doortastende, 
consequente en respectvolle manier. Voor kinderen is het duidelijk wat er van hen wordt verwacht 
en waar zij zich aan moeten houden. 
Voorbeeld:  
Er wordt een vast dagritme gehanteerd met vaste, voorspelbare onderdelen zoals de kring, binnen- 

en buitenspelen, samen eten en drinken, ophalen. De beroepskrachten vertellen wat ze zien en wat 
ze gaan doen. 

 
 



 

8 van 24 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-06-2020 

Peutercrêche Kleine Woud te Tilburg 

Persoonlijke competentie  
De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische -, cognitieve -, taal- en creatieve 

vaardigheden te ontwikkelen. Voorbeeld: Er wordt geteld en voorgelezen. Daarnaast worden er 
liedjes gezongen, de kinderen kennen de liedjes en zingen enthousiast mee. 
Voorbeeld: De beroepskracht vraagt aan een kind welke kleur beker hij wil, het kind kiest voor een 

roze beker. De beroepskracht vraagt ter verduidelijking: "Wil je de rode of de roze beker?" en laat 
allebei de bekers zien. Het kind zegt dat hij de roze beker wil en wijst deze ook aan, vervolgens 
krijgt hij deze van de beroepskracht. Enkele minuten later blijkt dat het kind niet wil drinken omdat 
hij toch liever de blauwe beker had gehad. De beroepskracht reageert: "Nee, jij hebt zelf voor de 
roze beker gekozen dus die is voor jou". Het kind schuift een aantal keer op en neer met de beker 
maar drinkt uiteindelijk toch zijn water uit de roze beker.  
 

Kinderen hebben de mogelijkheid om ervaringen op te doen in de groep. De inrichting van de 
ruimte, het spelmateriaal en het activiteitenaanbod sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de 
interesses van de kinderen.  
 
Voor de kinderen zijn specifieke speelhoeken aanwezig, geschikt voor een specifiek speldoel. Er is 
een huishoek, bouwhoek, leeshoek. Het spelmateriaal is voor kinderen laag en toegankelijk 

neergezet. De beroepskrachten begeleiden de kinderen bij hun spel.  

Daarnaast beschikt het kindercentrum over een buitenruimte waar verschillende activiteiten 
kunnen plaatsvinden, zoals spelen in de zandbak, fietsen, spelen met een bal of glijden van de 
glijbaan. 
 
 
Sociale competentie 

De beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten 
worden ingezet om kinderen te laten samenspelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te 
luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen. De 
beroepskrachten grijpen in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskrachten brengen de 
kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij. 
 
 

Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 
normen in de samenleving. Beroepskrachten hanteren afspraken en omgangsvormen die 
herkenbaar aanwezig zijn en worden toegepast. Voorbeeld: rekening houden met elkaar en samen 

delen. Tijdens de observatie is te zien dat één van de kinderen nog meer druiven wil, de 
beroepskracht zegt tegen dit kind: "Je mag even wachten (ondersteunend met een gebaar), jij 

hebt al zoveel druifjes op". 
  
Kinderen worden aangesproken op hun gedrag. De beroepskrachten geven inzicht, richting en 
correctie aan het gedrag van kinderen. Zij geven uitleg wanneer iets niet mag en waarom het niet 
mag, zij zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteren de algemeen aanvaarde normen en 
waarden. 
Voorbeeld: Tijdens de observatie is te zien dat een kind telkens gaat staan in plaats van zitten 

tijdens het fruit eten, de beroepskracht reageert hierop: "Kind X, ga maar even op je billen zitten, 
anders kan je vallen", het kind knikt en gaat vervolgens weer zitten. Nadat het kind meerdere 
keren is gaan staan en de beroepskracht voorgaande zin meerdere keren heeft herhaald zegt de 
beroepskracht: "Dit is de laatste keer, ik kom je even helpen, dan schuif ik je stoel aan en blijf je 
zitten." 
 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Voorschoolse educatie 

De houder heeft in het pedagogisch beleid de werkwijze omschreven omtrent voorschoolse 
educatie. 
In het pedagogisch beleidsplan zijn de volgende onderdelen voldoende uitgewerkt: 

 
• kenmerkende visie; 
• stimuleren van de ontwikkeling; 
• volgen van de ontwikkeling en afstemming aanbod; 
• ouderbetrokkenheid; 
• inrichting ruimte en passend materiaal; 

• doorgaande lijn basisschool. 
 
De houder evalueert het pedagogisch beleidsplan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de 
evaluatie zo nodig bij. 
Aan de hand van observaties en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of er op concrete en 
toetsbare wijze uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleid. 
 

Onderdeel Uitvoering praktijk 

Kenmerkende visie In het beleid staat de visie op VE concreet beschreven. Een van de 

speerpunten is: 
"Plezier in het spel en het ontmoeten van leeftijdgenootjes staat 

centraal. We willen graag dat iedere kind zich thuis voelt." 

Stimuleren van de 
ontwikkeling 

Het kindercentrum biedt voorschoolse educatie aan volgens de 
methode Piramide. 
Tijdens het onderzoek wordt gewerkt met het thema Zomer. 

Volgen van de ontwikkeling 

en afstemming aanbod 

De kinderen worden gevolgd middels het kind-volgsysteem Kijk!. 

Observaties vinden dagelijks plaats, registraties jaarlijks. Indien er 
bijzonderheden worden gesignaleerd tijdens de dagelijkse 
observaties wordt er vaker geregistreerd. 
Indien nodig wordt het aanbod afgestemd op het individuele kind. 
Er vinden na het registreren van de observaties, kindbesprekingen 
plaats.  

Ouderbetrokkenheid Ouders worden betrokken door middel van: 
• Nieuwsbrief 
• Informatiebord op locatie 
• Oudergesprekken 

• Overdracht bij haal- en brengmomenten 
• Ondersteunen bij activiteiten 

Inrichting ruimte en 
passend materiaal 

De inrichting van de ruimte is niet zoals beschreven is in het beleid: 
"Hoeken worden ingericht n.a.v. het thema en daardoor met elkaar 
in verbinding gebracht.".  
Er is er wat thema materiaal aanwezig, dit bestaat voornamelijk uit 
boekjes en werkjes met het thema aan de muur. Dit zorgt niet voor 
een aantrekkelijk en/of uitdagend spel voor de kinderen. 

Doorgaande lijn basisschool Er vindt een (warme) overdracht plaats van het kinderdagverblijf 
naar de basisschool. Ouders kunnen hierbij aanwezig zijn. 
Er is regelmatig overleg met de basisschool; thema’s worden 
afgestemd; er worden gezamenlijk activiteiten georganiseerd. 

 
 
Aanbod en methode 
Het kdv biedt voorschoolse educatie aan volgens de methode Piramide. De voorschoolse educatie 
omvat per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de 

ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

Op de groep zijn maximaal 16 kinderen met 2 beroepskrachten aanwezig. 
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Kwalificatie-eisen beroepskrachten 
Op het moment van de inspectie beschikt één van de beroepskrachten niet over een getuigschrift 

voor het bieden van voorschoolse educatie. Zij is 27 maart 2020 gestart met de scholing voor het 
bieden van voorschoolse educatie en zal naar verwachting in maart 2021 haar getuigschrift 
ontvangen. 

 
De beroepskracht VE in opleiding moet altijd samen met een gekwalificeerde beroepskracht VE op 
de groep staan, ten tijde van de inspectie is te zien dat naast de beroepskracht VE in opleiding ook 
een gekwalificeerde beroepskracht VE op de groep staat, deze beroepskracht beschikt over een 
getuigschrift voor het bieden van voorschoolse educatie. 
 
Daarbij hebben de beroepskrachten aantoonbaar het taalniveau Nederlands, ten minste niveau 3F, 

op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 
 
Opleidingsplan voorschoolse educatie 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het jaar 2020. 
 

Het overlegde opleidingsplan beschrijft voldoende concreet op welke wijze de beroepskrachten 

worden geschoold in de volgende verplichte VE-onderdelen: 
• het werken met het voorschoolse educatie programma 
• het stimuleren van de ontwikkeling (taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel) 
• het volgen van de ontwikkeling en het hierop afstemmen van het aanbod 
• het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van het kind 
• de doorgaande lijn met de basisschool 

 
De houder geeft op een concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan. Elk jaar 
vindt er een evaluatieplaats. Het evaluatieverslag van 2019 is ingezien. 
 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Website (www.kindercreche.nl/locaties/kleine-woud) 
• Nieuwsbrieven 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 
• Huisregels/groepsregels 
• Pedagogisch beleidsplan (Algemeen - Januari 2020) 
• Pedagogisch werkplan (Locatiebeleid - Maart 2020) 

• Notulen teamoverleg (22-01-2020, 28-01-2020 en 17-02-2020) 
• Certificaten voorschoolse educatie 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie (Scholingsplan - januari 2020) 
• Borgdocument KC Zuid - juni 2020 
• Jaarplanning 2020 - 2021 
• Plan van aanpak 2020 - 2021 

• Evaluatie VVE Kleine Woud - 2019 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 
aantal kinderen en hun leeftijd. 
 
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 
 
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten, invalkrachten en stagiaire van deze locatie zijn allen ingeschreven in het 
personenregister kinderopvang en door de houder gekoppeld aan de organisatie. 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 
De diploma’s van de beroepskrachten op deze locatie zijn ingezien. Zij beschikken allen over een 
passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en 
houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De taken van 

de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen een organisatie samengevoegd worden tot één 
functie of twee losse functies. 
 
Op deze locatie worden de taken van pedagogisch coach en van beleidsmedewerker door één 
persoon uitgevoerd. Zij beschikt over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van 8 juni tot en met 18 juni 
2020 blijkt dat de inzet van de beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-
kindratio) volgens de rekenregels van het Besluit kwaliteit kinderopvang, bijlage 1, onderdeel a, 
tabel 2 wordt uitgevoerd. 
 
Beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
Op het kindercentrum is één stagiaire werkzaam, die boventallig wordt ingezet op een vaste groep. 

Er worden momenteel geen beroepskrachten in opleiding ingezet. 
De stagiaire wordt ingezet conform de gestelde eisen uit de meest recente cao kinderopvang en de 
cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft op peildatum: 1 januari 2020, het aantal kindercentra dat de houder 
exploiteert en het totale aantal fulltime-equivalent (fte) beroepskrachten (inclusief 
de flexwerkers), die werkzaam zijn bij de houder vastgesteld. 

  
De houder bepaalt de minimale ureninzet aan de hand van de volgende formule: (50 uur x het 
aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers (inclusief flexwerkers)). De 
gemaakte berekening van dit jaar is ingezien. De som van de minimale 
ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) is door de houder op de juiste wijze toegepast.  
  

Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) 
De toezichthouder heeft op deze locatie gesproken met beroepskrachten en locatiemanager en 
heeft daarnaast diverse documenten ingezien (zie bronnen voor specificatie). 
 
Uit de gesprekken en documenten blijkt dat de urenverdeling voldoet aan de wettelijke eisen:  
• De urenverdeling is jaarlijks, schriftelijk en per kindercentrum vastgesteld; 

• De houder heeft deze urenverdeling inzichtelijk gemaakt voor beroepskrachten en ouders; 

• De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet 
beleidsvoornemens en de ureninzet coaching uren; 

• Iedere beroepskracht kan jaarlijks coaching ontvangen in de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

 
Coaching ontvangen 
Uit de documenten en gesprekken blijkt dat de beroepskrachten van deze locatie coaching hebben 

ontvangen en dat het aannemelijk is, dat zij dat ook in de toekomst zullen ontvangen. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Peutercrèche Kleine Woud biedt opvang in één stamgroep voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd 
van 2 tot 4 jaar oud. Derhalve worden de kinderen te allen tijde in hun eigen stamgroep 
opgevangen. 

 
Mentorschap 
Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen volgt. 
Tijdens de wenperiode en daarna jaarlijks doet de mentor een volledige observatie en gebruikt 
hiervoor kindvolgsysteem KIJK! 
De mentor nodigt ouders uit voor een gesprek over deze jaarlijkse observatie.  

Bij zorgen zal er eerder een gesprek plaatsvinden. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Personenregister Kinderopvang 
• Website (www.kindercreche.nl/locaties/kleine-woud) 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten (8 t/m 18 juni 2020) 
• Personeelsrooster (8 t/m 18 juni 2020) 
• Pedagogisch werkplan (Locatiebeleid - Maart 2020) 
• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
• Plan pedagogisch beleidsmedewerker 2019-2020 
• Afspraken/aandachtspunten nav groepsbezoeken coach 
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Veiligheid en gezondheid 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 
 
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 
 
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 
gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.  
 
Het beleid bestaat uit: 
• Protocollen 
• Beleidsplan veiligheid en gezondheid 

 
 
Beleid 
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 

risico’s zich voordoen. Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 
 
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het 
beleid is op het interne systeem 'Infonet' te zien voor beroepskrachten. Tijdens intakegesprekken 
wordt het beleid met de ouders besproken. Als zij het volledige beleid willen zien kunnen ouders 
hiervan een kopie mee naar huis krijgen of het digitaal ontvangen. 
 

 
Cyclisch proces  
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Iedere kwartaal vindt een teamoverleg plaats waar dit beleid of 
een onderdeel hiervan wordt besproken. 
 
Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt het beleid actueel te zijn en passende 

maatregelen worden genomen. Zo is te zien dat de maatregelen omtrent het COVID-19 virus 
recent zijn opgenomen in het beleid. 

 
Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het beleid en betrokken 
worden bij de inhoud van het beleid. De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de 
beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, evalueren en implementeren. 
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Eerste hulp aan kinderen 
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 

Voor de steekproef is het personeelsrooster over de periode van 8 tot en met 18 juni 2020 
opgevraagd en is gecontroleerd of er minimaal één beroepskracht (één volwassene) per dag 
aanwezig was die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen volgens de in 

de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. Uit de steekproef blijkt 
dat de houder voldoet aan deze voorwaarde. 
 
 
Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk. 
Er zijn in de praktijk geen risico's geconstateerd. 
 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen 
van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt 
dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De houder gebruikt het 
afwegingskader om te beslissen of een melding noodzakelijk is en of het zelf bieden of organiseren 
van hulp mogelijk is. 
 

In de meldcode is concreet aangegeven wie in de organisatie welke functie heeft binnen het traject 
rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
 
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Kc Zuid - maart 2020) 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (01-01-2019) 
• Personeelsrooster (8 t/m 18 juni 2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 
   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
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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) 

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) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

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. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peutercrêche Kleine Woud 

Website : http://www.kindercreche.nl/locaties/kleine-woud 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kindercrèche Zuid B.V. 

Adres houder : Postbus 769 
Postcode en plaats : 5000AT Tilburg 
KvK nummer : 62841416 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  Y. Lodewijks 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 

Planning 
Datum inspectie : 18-06-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 25-06-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-06-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-06-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-06-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 16-07-2020 
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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. 

 
 
 

 
 
 

 


