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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. 
 
 

Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Tilburg heeft er op donderdag 13 februari 2020 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij peutercrèche Kleine Woud te Tilburg. Dit naar aanleiding van de overtredingen 
welke geconstateerd zijn tijdens het jaarlijks onderzoek op 21 november 2019.  
 

Het nader onderzoek richt zich op het volgende onderdeel: 

• Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens dit nader onderzoek is beoordeeld of de houder voldoende maatregelen heeft genomen om 
de overtredingen te herstellen. 
 

 
 

Conclusie 
Op basis van het nader onderzoek wordt geconcludeerd dat de houder de overtredingen heeft 
opgelost. 

 
De toelichting op de bevindingen 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 
 
Tijdens de inspectie van 21 november 2019 bij peutercrèche Kleine Woud te Tilburg werden twee 
overtredingen geconstateerd door de toezichthouder, te weten; 
 
• 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) 
 
• 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) 

  
 

Pedagogisch beleid 

Tijdens het nader onderzoek van 13 februari 2020 is door de toezichthouder een bezoek gebracht 
aan peutercrèche Kleine Woud. 
 
De toezichthouder heeft gesprekken gevoerd over het pedagogisch beleid met de beroepskrachten, 
locatiemanager en pedagogisch coach van deze locatie. 

 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Iedere maand vindt een groepsoverleg plaats waar onder meer het 

pedagogisch beleid, of een onderdeel hiervan, wordt besproken. 
 
 

Conclusie 
De overtreding die geconstateerd is tijdens de inspectie van 21 november 2019 is opgelost. 
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
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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, pedagogisch coach en 
locatiemanager is beoordeeld of verantwoorde opvang wordt geboden. 

 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdagochtend 13 
februari 2020 op de volgende momenten: 
 
• Eet- en drinkmoment 
• Verschonen  

• Vrij Spel 
• Activiteit; boekje lezen 
• Activiteit; spelen in de gang 
  
Emotionele veiligheid 

Sensitieve responsiviteit 
De beroepskrachten praten vriendelijk en rustig met de kinderen. De kinderen zoeken de 

beroepskrachten op en zij reageren positief op elkaar. Het is zichtbaar dat de kinderen elkaar en de 
beroepskrachten kennen; vanuit de verschoonruimte zwaait een kind naar de andere 
beroepskracht die in de groepsruimte is, de beroepskracht zwaait terug en glimlacht naar het kind. 
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. Voorbeeld: Er huilt een 
kind, één van de beroepskrachten reageert hierop: "Kom eens hier, ik zie dat je verdrietig bent, wil 
je een knuffeltje?" Het kind knikt en vertelt aan de beroepskracht dat zijn schoen uit gegaan is. De 

beroepskracht neemt het kind op schoot, troost hem en trekt zijn schoen weer aan. De 
beroepskracht vraagt vervolgens: "Gaat het weer?" Het kind knikt en gaat weer verder spelen.  
 
Tijdens de inspectie wordt duidelijk dat er nog veel met invalkrachten wordt gewerkt, de 
locatiemanager geeft aan dat het de organisatie nog niet lukt om met een stabiel team te werken 
op deze groep waar ook veel doelgroepkinderen zitten. 

 
Respect voor autonomie 
De beroepskrachten hebben respect voor de autonomie van kinderen. Eén van de beroepskrachten 
zegt tegen een kind: "je mag even stoppen met puzzelen, dan ga ik je een schone luier geven en 
dan mag je daarna weer verder met puzzelen, kom maar", het kind klimt vervolgens zelf van de 
stoel af en loopt met de beroepskracht mee naar de verschoonruimte.  
De peuters zijn actief en maken contact met elkaar. 

 
Structureren en grenzen stellen 
De beroepskrachten bieden structuur en stellen grenzen. Dit gebeurt op een respectvolle manier. 
Voor kinderen is het duidelijk wat er van hen wordt verwacht en waar zij zich aan moeten houden. 
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, enkele voorbeelden van wat de beroepskrachten tegen de kinderen zeggen: "Je mag 

nu nog even spelen en dan gaan we daarna een boekje lezen" en "Ik zie dat je snot hebt, zal ik 
even jouw neus poetsen? Ik ga even een doekje voor je pakken en dan je neus afdoen".  
 
Persoonlijke competentie  
De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische -, cognitieve -, taal- en creatieve 
vaardigheden te ontwikkelen. Er wordt voorgelezen, tijdens het verhaal wat over kleding gaat 

worden de kleuren benoemd en wordt er geteld. De beroepskracht wijst de sokken in het boekje 
aan en vraagt aan de kinderen welke kleur de sokken hebben. Ook beeld de beroepskracht uit wat 
er in het boekje verteld wordt, zo wordt er in het boekje een jasje uitgedaan en vervolgens in een 
karretje gelegd, de beroepskracht doet dit na. De beroepskracht vraagt aan een kind waar de 
sokken liggen, het kind reageert met: "Hier!" en pakt vervolgens de sokken. De beroepskracht 
reageert: "Goed zo, leg ze maar in het karretje, net als in het boekje". 
Daarnaast worden er liedjes gezongen, één van de beroepskrachten is met drie kinderen aan tafel 

aan het puzzelen, de beroepskracht zingt het liedje "In de maneschijn". De beroepskracht 
onderbreekt het liedje en zegt tegen één van de kinderen: "Goed zo X, alle gele stukjes bij elkaar, 

heel goed!" en gaat vervolgens weer verder met het liedje. 
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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 en leeshoek. Het spelmateriaal is voor kinderen laag en toegankelijk 
neergezet. De beroepskrachten begeleiden de kinderen bij hun spel. Er is ruimte voor vrij spel of 
kinderen mogen, op bepaalde momenten, kiezen met wie en waarmee ze gaan spelen. 
Daarnaast beschikt het kindercentrum over een buitenruimte waar verschillende activiteiten 
kunnen plaatsvinden, zoals spelen in de zandbak, fietsen, spelen met een bal. 
 
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. 
Voorbeeld: Twee kinderen hebben door middel van stoeltjes achter elkaar te zetten een trein 

gemaakt, de kinderen willen beide achterin de trein zitten, ze duwen elkaar. De beroepskracht 
benoemt wat ze ziet en vraagt of de kinderen een beetje op kunnen schuiven waardoor ze beiden 
wat meer ruimte krijgen. De kinderen stoppen met duwen en gaan verder met hun spel. 
Voorbeeld: Eén van de beroepskrachten speelt met vijf kinderen in de huishoek, kind X huilt en 
wordt getroost door de beroepskracht. In gesprek met kind X blijkt dat deze is geduwd door kind Y, 
de beroepskracht vraagt of kind Y ook even bij haar wil komen. Uit het gesprek met beide kinderen 
blijkt dat kind Y ook met een blauw washandje wil spelen zoals kind X heeft en niet met een roze 

washandje. De beroepskracht zegt: "Ik zie dat je boos bent dan gaan we samen een blauw 
washandje zoeken".  
 
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, samen 

delen en niet rennen binnen. Tijdens het vrij spel op de gang botsen twee kinderen met karretjes 
tegen elkaar, de beroepskracht reageert hierop met: "jullie mogen niet botsen", de kinderen 
knikken en spelen verder. 
  
Kinderen worden aangesproken op hun gedrag. De beroepskrachten geven richting en correctie 
aan het gedrag van kinderen. Zij zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteren de 

algemeen aanvaarde normen en waarden. 
Voorbeeld: Tijdens de inspectie is te zien dat kind X geduwd wordt door kind Y, kind X zegt: "Niet 
doen!" tegen kind Y. De beroepskracht reageert hierop met: "Goed gezegd, niet duwen, dat is toch 
niet zo gezellig".  
 
De locatiemanager/pedagogisch coach heeft in samenwerking met de beroepskrachten de volgende 
maatregelen genomen en aanpassingen gedaan: 

 
• De pedagogisch coach komt wekelijks op de peutergroep om te observeren; 
• De taakverdeling tussen de beroepskrachten en de dagstructuur is duidelijker; 
• Er is video interactiebegeleiding ingezet om samen met de beroepskrachten te reflecteren op 

hun eigen handelen; 
• De beroepskrachten zorgen dat al het eten op tafel klaar staat alvorens zij met de kinderen 

aan tafel gaan voor het eetmoment, op deze manier hoeven de beroepskrachten niet meer van 

tafel om iets te pakken en is er minder onrust; 
• De kringhoek en huishoek zijn omgewisseld om rust en ruimte te creëren; 
• De dagritmekaarten zijn zichtbaar en op kindhoogte opgehangen. Het gebruik hiervan is met 

de beroepskrachten doorgesproken. Er worden minder kaarten gebruikt om het overzichtelijker 
te houden voor de kinderen; 

• De groep wordt gesplitst tijdens activiteiten, één beroepskracht gaat met een groepje kinderen 

spelen in de gang en de andere beroepskracht doet een activiteit met de overige kinderen in 

de groepsruimte, later wordt dit omgedraaid zodat alle kinderen aan bod komen. 
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Uit de gesprekken met de beroepskrachten, pedagogisch coach, locatiemanager en tijdens de 

observatie van de pedagogische praktijk blijkt dat er hard gewerkt wordt om de pedagogisch 
praktijk op orde te krijgen. 
De houder organiseert de opvang op een zodanige wijze, dat dit leidt tot verantwoorde opvang. 
 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten, pedagogisch coach) 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan (Februari 2020 - aangepast) 

• Notulen teamoverleg (11-12-2019, 22-01-2020, 28-01-2020 en 29-01-2020) 
• Afspraken / aandachtspunten n.a.v. groepsbezoeken coach - december 2019 tot en met 

februari 2020 

• Aangepaste dagplanning 
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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) 
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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 : 13-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 19-03-2020 
 
 
 
 
 

 


