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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Dongen heeft er op 3 maart 2016 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij Kinderdagverblijf Tovertuin. Dit naar aanleiding van de geconstateerde 

overtredingen tijdens de inspectie van 12 oktober 2015. 
De volgende voorwaarde binnen het domein risic-inventarisatie veiligheid & gezondheid is opnieuw 
beoordeeld: 

 
 Vierogenprincipe 

 
Conclusie: 

Tijdens het nader onderzoek is het beleid t..a.v het vierogenprincipe ingezien en beoordeeld. 
Tevens is er gekeken naar de uitvoering in de praktijk. Het rooster is ingezien om de inzet van 
beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers te kunnen beoordelen. Een interview met de 
beroepskracht heeft een bijdrage geleverd aan dit onderzoek. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat 
de overtreding is opgelost. 
 

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen 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 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Vierogenprincipe 
 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 

door een andere volwassene. 
  
Kinderdagverblijf de Tovertuin heeft de volgende maatregel getroffen om het vierogenprincipe te 
waarborgen: 
 stagiaires en vrijwilligers worden zo veel mogelijk ingeroosterd op de momenten dat een 

beroepskracht alleen werkt. Momenteel zijn er 1 stagiaire en 2 vrijwilligers werkzaam bij KDV 
Tovertuin. 

 ruime en flexibele haal- en brengtijden de beroepskracht weet nooit exact wanneer er een 
ouder binnenloopt of langsloopt 

 ramen worden niet dichtgeplakt met bijvoorbeeld werkjes of aankondigingen, zodat er 
makkelijk naar binnen gekeken kan worden 

 baby-foon op de slaapkamer, zodat de tweede volwassenen kan meeluisteren 

 deuren worden open gezet zodat beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers makkelijk met 
elkaar mee kunnen kijken of luisteren 

 bij uitstapjes gaat de beroepskracht met kinderen naar een omgeving waar voldoende sociale 
controle aanwezig is van andere mensen. 
 

In de nabij toekomst zal er een intensievere samenwerking met de naastgelegen basisschool 

gerealiseerd worden. Tevens zal er onderzocht worden (door KDV Tovertuin) in hoeverre 
medewerkers van de basisschool een rol kunnen spelen in de uitvoering van het vierogenprincipe. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Notulen oudercommissie (februari 2016) 
 Beleid vierogenprincipe (versie januari 2016) 

 Rooster maand maart 2016 
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Inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Heemhuys Tovertuin 

Website : http://www.heemhuys.nl 
Aantal kindplaatsen : 5 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Heemhuys Tovertuin 

Adres houder : Wilhelminastraat 25 
Postcode en plaats : 5104GA Dongen 

KvK nummer : 62279580 
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 :  T. Butler 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dongen 
Adres : Postbus 10153 
Postcode en plaats : 5100GE DONGEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 03-03-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 03-03-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-03-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-03-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 25-03-2016 
 

 

 


