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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. 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico 
gestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD ’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. 

Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Koekeloere is gevestigd op hetzelfde terrein als het woonhuis en een veehouderij 
van familie van de houder in Schaijk. Door de combinatie van boerderij en kinderopvang kunnen de 
kinderen veel buiten zijn en zo leren omgaan met dier en natuur en het verzorgen hiervan. 

  
Kinderdagverblijf Koekeloere heeft de beschikking over 2 groepsruimtes en biedt opvang aan 
maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De kinderen worden opgevangen in twee 
stamgroepen: Moffel en Piertje. 
  
Er is een ruime aan de groepsruimtes grenzende buitenspeelplaats welke stimulerend en uitdagend 

is ingericht. Er zijn er diverse dieren aanwezig waar de kinderen onder begeleiding verzorgende 
taken voor uitvoeren. Vrijwel dagelijks brengen de kinderen samen met de beroepskrachten een 
bezoek aan de koeienstal. Er zijn heldere (schriftelijke) afspraken gemaakt tussen de houder en de 
werknemers van de veehouderij. 

  
Inspectiegeschiedenis 
 11 november 2015; jaarlijkse risicogestuurde inspectie; het wettelijk minimum en het domein 

veiligheid en gezondheid zijn getoetst. Er zijn geen overtredingen. 
 5 december 2016; de domeinen 'pedagogisch klimaat', 'personeel en groepen', 'veiligheid en 

gezondheid' en 'ouderrecht' zijn getoetst. Er zijn geen overtredingen. 
  
Inspectie 12 september 2017 
Op dinsdag 12 september vindt er een onaangekondigde inspectie plaats bij kinderdagverblijf 
Koekeloere te Schaijk. De volgende domeinen zijn getoetst: 'pedagogisch klimaat', 'personeel en 

groepen' en 'veiligheid en gezondheid'. 
  
Op het moment van inspectie staat men op het punt om naar buiten te gaan. Het past in de visie 
van kinderdagverblijf Koekeloere om zoveel mogelijk activiteiten buiten te laten plaatsvinden. De 

kinderen van de peutergroep hebben laarsjes aan voor de buitenactiviteiten. De kinderen die nog 
niet kunnen lopen en nog  kruipen krijgen een tuinbroek aan. De kinderen spelen buiten en hebben 

buiten hun fruitmoment. Voordat de kinderen fruit gaan eten worden de handen gewassen aan de 
buitenkraan. 
Één beroepskracht blijft met enkele kleine baby's binnen. 
Tijdens de inspectie vindt er ook een interview plaats met de beroepskrachten en de houder en 
worden documenten ingezien. 
  
Conclusie 

Er zijn is 1 overtreding geconstateerd, binnen het domein 'pedagogisch klimaat'. Het betreft een 
voorwaarde binnen de Voorschoolse Educatie (VE). In januari 2017 heeft de gemeente Landerd alle 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen binnen de gemeente aangemerkt als VE-locatie. Bij 
kinderdagverblijf Koekeloere worden geen kinderen opgevangen met een VE-indicatie. De houder 

heeft met de gemeente overlegd en er is besloten dat kdv Koekeloere met ingang van 1 januari 
2018 geen VE-indicatie meer heeft. 
  

Kinderdagverblijf Koekeloere voldoet aan alle verder getoetste voorwaarden zoals genoemd in de 
wet Kinderopvang en het Besluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
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. 
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Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Bij inleiding pedagogisch klimaat 
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden 
en/of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan. Er is een oordeel 
gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep(en). Het oordeel is tot 

stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de 

beroepskrachten. 
Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4 
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 
kinderopvang (2005), dit zijn: 
1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 

3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
Conclusie onderzoek 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 

Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
Er is geconstateerd dat er in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch 
beleidsplan. 
  

Observatie praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. De beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies in het 
pedagogisch beleidsplan. 

  

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
Respectvol contact 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
Een beroepskracht loopt even weg van de groep om haar jas te pakken. Een kindje begint te 
huilen. De andere beroepskracht zegt; "ja, jij vindt het niet fijn hè dat X. wegloopt. Ze gaat even 

haar jas halen, ze is zo terug. Kijk daar is ze weer." 
  
Aansluiten 
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal 
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 

De beroepskracht ziet dat een kindje een snotneus heeft. Ze gaat door haar knieën en zegt dat ze 
een doekje gaat pakken om dadelijk de snotneus af te poetsen. De beroepskracht haalt een doekje 

en loopt weer naar het kindje toe. Ze gaat weer door de knieën en zegt dat ze de snotneus af gaat 
poetsen. Ze maakt de neus van het kindje schoon en zegt dat het kindje nu weer lekker kan 
spelen. 
  
Mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 

Doelgericht aanbod 
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De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 
ontdekken. 
De peutergroep gaat buiten spelen. Eerst bieden de beroepskrachten een activiteit aan. Er wordt 
een hooibaal op het gras gelegd. De kinderen mogen om de beurt over de hooibaal klimmen. Als 

alle kinderen aan de beurt zijn geweest vraagt de beroepskracht of de kinderen weten welk dier 
hooi lekker vindt. Een kind zegt dat een paard dat lekker vindt. Daarop vraagt de beroepskracht of 
de kinderen een paard kennen. In de wei, grenzend aan de buitenspeelplaats loopt een pony. De 
kinderen mogen allemaal een handje hooi aan de pony gaan geven. De kinderen pakken allemaal 
om de beurt een handje hooi en brengen het naar de pony. 
  
Responsief 

De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 

begrepen. 
Een jongen staat bij de deur van een schuurtje en wil de schuif open maken. De beroepskracht ziet 
dit en vraagt wat hij wil doen. De jongen wil bij de kippen kijken. De beroepskracht zegt dat ze 
even haar laarzen aan gaat doen en dat ze dan terug komt om met de jongen en andere kinderen 

als ze dat willen naar de kippen te gaan. De beroepskracht komt terug met haar laarzen aan en 
gaat met de kinderen bij de kippen kijken en de kippen voeren. 
  
Mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
Regie voeren 
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen 

Een jongen komt huilend naar de beroepskracht. Deze vraagt wat er is gebeurd. De jongen zegt 
dat X. zijn schep heeft afgepakt. X. is met de schep in de zandbak aan het spelen. De 
beroepskracht loopt samen met de jongen naar X toe. Ze zegt tegen de jongen: "zullen we even 

aan X. de schep vragen, het is niet fijn als hij wordt afgepakt." De jongen vraagt de schep terug en 
krijgt hem ook terug. De beroepskracht zegt tegen X. dat ze samen naar een andere schep gaan 
zoeken. 
  

Participatie 
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 
De beroepskracht vraagt aan een kind of hij de handzeep en een handdoek even binnen neer wil 
leggen. De jongen doet dit en krijgt een compliment van de beroepskracht: "wat fijn, dank je wel." 

  
  
Zorg dragen voor de overdracht van normen en waarden 

Sociale oefenplaats 
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan 
en uitvoeren van activiteiten. 
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen 

laten uitpraten). 
De kinderen gaan aan tafel om fruit te eten. Van te voren wassen ze allemaal hun handen. Een 
paar kinderen, die als eerste aan tafel zitten, worden ongeduldig en willen beginnen met fruit eten. 
De beroepskracht zegt dat ze even moeten wachten tot alle kinderen aan tafel zitten. Ze zingt een 
liedje over het wachten. 
  
Op basis van de observatie tijdens de inspectie kan worden geconstateerd dat de 4 basisdoelen 

voldoende worden gewaarborgd. 
 
 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor kinderdagverblijf Koekeloere voor 2017. Hierin 

is scholing opgenomen mbt VVE-bekwaamcursus, taaltoets 3F en een workshop mbt verdieping 
in ontwikkeling van kinderen 0-4 jaar. 
  
Per week besteedt de houder 10 uur aan voorschoolse educatie. 
Voor de voorschoolse educatie heeft men een werkplan opgesteld; dit is goedgekeurd door de 
gemeente Landerd. 



 

7 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-09-2017 
Koekeloere te Schaijk 

  
De meeste beroepskrachten zijn in het bezit van een VE-certificaat welke voldoet aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Één beroepskracht heeft echter nog geen VE-
certificaat. Zowel de houder als de beroepskracht geven aan dat de houder bezig is om een 
geschikte VE-scholing te zoeken.  

Er wordt niet voldaan aan de gestelde eisen. Immers alle ingezette beroepskrachten op de 
peutergroep dienen in het bezit te zijn van  een VE-certificaat welke voldoet aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
De taaleis 3F is niet beoordeeld omdat de gemeente Landerd niet behoort tot de G37 en G86. 
  
In de praktijk blijkt dat er geen kinderen met een VE-indicatie kinderdagverblijf Koekeloere 

bezoeken. De houder en de gemeente Landerd verklaren dat kinderdagverblijf Koekeloere vanaf 1 
januari 2018 geen VVE-locatie meer zal zijn. 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste 
één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen 
of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Leonie Zegers) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (12 september 2017 9.00-11.00 uur) 

 Website 
 Pedagogisch werkplan 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
 werkplan VE 2017 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel is onderzocht of de beroepskrachten een geldige verklaring omtrent het 

gedrag (VOG) en een passend diploma hebben. Ook is gecontroleerd of men voldoet aan de 
gestelde eisen wat betreft de opvang in groepen en de beroepskracht-kindratio. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De beroepskrachten en de houder beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) welke 
voldoet aan de gestelde eisen. 
  

De stagiaire beschikt over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) welke maximaal twee jaar oud 
is. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 

 
 
Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. De houder informeert de ouders in welke stamgroep het 
kind zit en wie de vaste beroepskrachten zijn. 

  

naam groep leeftijd kinderen max. aantal kinderen 

Moffel  1,5-4 jaar 14 

Piertje 0-1,5 jaar 10 

  
De beroepskrachten werken volgens een vast rooster en per kind zijn er maximaal drie vaste 
beroepskrachten. 
  
Ieder kind maakt gebruik van maximaal twee stamgroepruimtes gedurende een week. 

  

 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van een 
steekproef uit de roosters, presentielijsten en bezettingslijsten èn een steekproef in de praktijk. 

  
Op het moment van inspectie worden er bij Piertje 8 kinderen van 0 en 1 jaar opgevangen door 2 
beroepskrachten. Bij Moffel worden 13 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. Dit voldoet 
aan de gestelde eisen. 
  
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van de week 
37 blijkt dat de beroepskracht-kindratio op alle groepen voldoet aan de gestelde eisen. 

  

De afwijkende inzet van beroepskrachten blijft binnen de maximale toegestane tijd. De afwijkende 
inzet vindt plaats tijdens de start van de opvang, aan het einde van de opvang en tijdens de 
middagpauze. Dit voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Leonie Zegers) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (12 september 2017 9.00-11.00 uur) 
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 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 37) 
 Personeelsrooster (week 37) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om hiervan 
kennis te kunnen nemen. 
  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd op 1 september 2016 door de 
beroepskracht. 

Er is gebruik gemaakt van de digitale Risico-monitor. 
  
De risico-inventarisaties zijn actueel. De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle voor 
kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 
Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn actieplannen gemaakt. Daarnaast zijn er 
huisregels en protocollen opgesteld. 
Er is een apart agrarisch beleid opgesteld in verband met de agrarische kinderopvang bij 

Koekeloere. Er is een koeienbedrijf op hetzelfde adres gevestigd als het kinderdagverblijf. In het 
beleid is onder andere opgenomen hoe om te gaan met het bezoek aan de stallen, gericht op het 
gezondheids- en veiligheidsbeleid. Er is vastgesteld dat de medewerkers op de hoogte zijn van dit 

beleid en dat ze het naleven. 
  
Tijdens het teamoverleg worden risico-inventarisaties, de bijbehorende actieplannen en 

huisregels/protocollen besproken en indien nodig aangepast. 
  
Er wordt een ongevallenregistratie bijgehouden. De registratie van ongevallen bevat per ongeval 
de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een 
overzicht van getroffen maatregelen. 
  
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Leonie Zegers) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (12 september 2017 9.00-11.00 uur) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 

 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Veiligheidsverslag 
 Gezondheidsverslag 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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) 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 

voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 

OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het 
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 

kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

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 vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 

van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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) 
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Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 
vaste stamgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(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 4, 5 en 6 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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(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) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(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) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 

aaneengesloten. 
(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) 

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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. 
(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 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 

buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Koekeloere 

Website : http://www.kdvkoekeloere.nl 
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : L.T.H. Zegers 

Website : www.kdvkoekeloere.nl 

KvK nummer : 51127415 
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 :  J. van den  Elsen 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Landerd 
Adres : Postbus 35 
Postcode en plaats : 5410AA ZEELAND 
 

Planning 
Datum inspectie : 12-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 18-09-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-10-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


