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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd 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 
In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over het 

kindercentrum kdv De Toverboom en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 
hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per onderdeel verder 
uitgewerkt. 
 
Algemeen beeld 

Kinderdagverblijf De Toverboom is een kleinschalige kinderopvang in het buitengebied van de 

gemeente Haaren. Het kinderdagverblijf is gehuisvest in een apart afgesloten deel van de 
woonboerderij van één van de houders en in een bijgebouw. Het kinderdagverblijf bestaat uit één 
babygroep, één dreumesgroep en één peutergroep. Naast het kinderdagverblijf is er ook een 
buitenschoolse opvang op deze locatie gehuisvest. Zij maken ook gebruik van de ruimte op de 
eerste verdieping. De peutergroep en de buitenschoolse opvang zijn nooit gelijktijdig aanwezig. 
Buitenspelen en natuurbeleving staan centraal. De kinderen kunnen spelen op de grote 
buitenspeelruimte waar zij in contact kunnen komen met de aanwezige dieren zoals kippen, 

konijnen en poezen. 
 
Eén van de houders is bezig met de opleiding tot pedagogisch beleidsmedewerker. Zij zal de 
beroepskrachten gaan coachen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
31-03-2016; jaarlijks onderzoek; aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

29-06-2017; incidenteel onderzoek; advies tot ophoging van het aantal kindplaatsen naar 
maximaal 28. 20-11-2017; jaarlijks onderzoek; overtredingen in het onderdeel personeel en 

stamgroepen en in het onderdeel veiligheid en gezondheid. 
26-03-2018; incidenteel onderzoek; advies tot ophoging van het aantal kindplaatsen naar 
maximaal 39. 18-06-2018; jaarlijks onderzoek; één overtreding in het onderdeel personeel en 
groepen en één overtreding in het onderdeel veiligheid en gezondheid. 

04-10-2018; jaarlijks onderzoek; aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
25-03-2019: jaarlijks onderzoek; aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
Huidig onderzoek 
Op maandagmiddag 16-09-2019 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 
kinderdagverblijf De Toverboom. 
 

De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 
• personeel en groepen; 
• veiligheid en gezondheid; 
 
Conclusie: 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

 

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

Personeel en groepen 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen; 
• Aantal beroepskrachten; 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bij de beoordeling van de voorwaarden zijn alle personen die werkzaam zijn op het kindcentrum 
meegenomen. Alle bovengenoemde personen zijn ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder gekoppeld aan de 
organisatie. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 

Opleidingseisen 

Bij de beoordeling van de voorwaarde zijn alle beroepskrachten die werkzaam zijn op het 
kindcentrum en de houders meegenomen. De diploma's van alle beroepskrachten en de houders 
zijn ingezien. Deze personen beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao 
kinderopvang. 

 

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

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

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters blijkt dat voldoende 
beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-kindratio). 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op het kinderdagverblijf worden de kinderen in drie stamgroepen opgevangen: 
• Babygroep: maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. 
• Dreumes-peutergroep: maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
• Peutergroep: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
 
Een deel van de kinderen gaat naar de dreumes-peutergroep en de peutergroep. Ouders hebben 

hiervoor schriftelijke toestemming gegeven. 
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Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De 
beroepskrachten werken gedurende de week volgens een vast rooster. 

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

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houders) 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) (Op de babygroep; Dreumes/ Peutergroep en Peutergroep) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Website (www.kdvdetoverboom.nl) 

• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten (Week 38) 
• Personeelsrooster (Week 38) 
• Pedagogisch beleidsplan (Versie september 2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
Binnen veiligheid en gezondheid is het volgende onderdeel beoordeeld: 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

 

Cyclisch proces  

De houder heeft een werkgroep samengesteld met beroepskrachten die zich bezig houden met het 
veiligheid -en gezondheidsbeleid. Zij komen om de 6 weken samen en bespreken het beleid en 
passen het beleid zo nodig aan. Dit wordt in de groepsbesprekingen besproken. De houder zorgt er 
op deze manier voor dat het beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van 
actualiseren, evalueren en implementeren. 

 
Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt dat er wordt gewerkt volgens het beleid. 
Uit interview met de beroepskrachten blijkt echter wel dat beddengoed niet persoonsgebonden is. 
Elke vrijdag wordt het beddengoed gewassen. Het kan zijn dat twee kinderen van hetzelfde 
onderlaken gebruik maken gedurende de week. Vanuit het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
wordt aangegeven dat beddengoed persoonsgebonden dient te zijn om alle risico's op gebied van 
gezondheid te verkleinen. De toezichthouder heeft aangegeven dat de houder dit punt zowel in het 

beleid als in de praktijk op dient te pakken. De houder heeft toegezegd dit te gaan doen. 
 
Eerste hulp aan kinderen 
Alle vaste medewerkers beschikken over een certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen volgens de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 

 
Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houders) 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) (Op de babygroep; Dreumes/ Peutergroep en Peutergroep) 

• EHBO certificaten 
• Website (www.kdvdetoverboom.nl) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie september 2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (Versie september 2019) 
• Notulen teamoverleg (03-06-209; 19-06-2019; 28-08-2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 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) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 
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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 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 en 4 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. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Toverboom 
Vestigingsnummer KvK : 000022632973 
Aantal kindplaatsen : 38 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf De Toverboom 
Adres houder : De Ruiting 2c 
Postcode en plaats : 5296KE Esch 
KvK nummer : 57656622 

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 :  K van Hamont 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haaren 

Adres : Postbus 44 
Postcode en plaats : 5076ZG HAAREN 

 

Planning 
Datum inspectie : 16-09-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 26-09-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 11-11-2019 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 


