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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Naar aanleiding van de melding voor opname in het landelijk register kinderopvang is er een 
onderzoek voor registratie uitgevoerd op 2 juni 2015 bij kinderdagverblijf De Ontdektuin. 

Tijdens het inspectiebezoek heeft er een gesprek plaats gevonden met de houders. Tevens is er 
een rondgang gemaakt door de groepsruimte en zijn een aantal documenten bekeken. 
   
Kinderdagverblijf De Ontdektuin is een nieuw te starten peutergroep gehuisvest aan de 

Kastanjestraat 26 88 in Dongen. De Ontdektuin zal gebruik gaan maken van een groepsruimte in 
basisschool St. Jan.  
   

Het nieuw te starten kinderdagverblijf gaat opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 3 jaar 
oud. De kinderen worden opgevangen in een stamgroep. Er worden maximaal 8 kinderen 
gelijktijdig opgevangen. 
Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over een groepsruimte. Een speelzaal en een ruime 
gang Deze gang wordt gedeeld met de kleuterklassen van de basisschool. 
De kinderen zullen gaan buiten spelen op de aangrenzende buitenruimte. Deze buitenruimte is 

de speelplaats van de basisschool. De peutergroep zal gebruk gaan maken van een gedeelte van 
deze speelplaats. 
  
Datum aanvraag exploitatie: 20 april 2016 
Beoogde startdatum: 1 september 2016 

  
Conclusie: 

Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op dit kindercentrum van toepassing zijn en voor 
aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht. 
Het advies aan de gemeente is om het kindercentrum te laten starten met de exploitatie. Er zal 
binnen 3 maanden na start exploitatie een volledige inspectie plaatsvinden. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven voor toezicht en handhaving bij 
kindercentra. Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen geldende normen 
voor het starten van een kindercentrum dat 
bedrijfsmatig of tegen betaling, gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan kinderen 

in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voorgezet onderwijs voor die 
kinderen begint. 
  

 
Kinderopvang in de zin van de wet 
 
Kinderdagverblijf De Ontdektuin gaat opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 

jaar oud. Gedurende de opvang zal er verzorging en opvoeding geboden worden. 
 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Bij een onderzoek voor registratie wordt beoordeeld of er handhaving loopt in het kader van de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder en of 

de houder maatregelen treft om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen te voorkomen. 
  
De houders biedt momenteel al kinderopvang aan. Er zijn geen handhavingstrajecten die de 

opening van dit kinderdagverblijf in de weg staan. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Inspectierapporten VOF De Tovertuin 
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Pedagogisch klimaat 

 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op 

inhoud en volledigheid. Tijdens het inspectiebezoek na aanvang exploitatie zal de pedagogische 
praktijk beoordeeld worden en of de beroepskrachten de inhoud van het pedagogisch beleidsplan 
kennen dat gaat over het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen staat beschreven. De pedagogische visie luidt: "Wij geloven in de 
mogelijkheid om een plek te creëren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt. Een plek waar 

iedereen zichzelf mag zijn en waar aan zijn behoeften tegemoet gekomen wordt. Dit geldt voor 
zowel het kind, de leidster als de ouder. Ons staat altijd het doel voor ogen om een vriendelijke 
omgeving te scheppen, waarin kinderen, ouders en leidster zich thuis voelen. schep je deze veilige 

basis, dan prikkel  je de kinderen om te gaan ontdekken". 
   
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 
 de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd 
 de mogelijkheden voor kinderen voor het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competentie 
 de wijze waarop de overdracht van normen en waarden plaats vindt 

 de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep 
 hoe beroepskrachten in hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum aanwezig is 

 het wenbeleid 
 het vierogenprincipe 

 de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van 
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties 
die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden 

 de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van 
signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden 
 

De volgende onderwerpen zijn niet beoordeeld omdat deze niet van toepassing zijn 

voor kinderdagverblijf De Ontdektuin:  
- bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten 
- hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio 
- hoe er gebruik gemaakt kan worden van extra dagdelen 

  
Conclusie: 

De houder voldoet aan de gestelde eisen in de wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen ten aanzien van: Pedagogisch beleid. 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 

gedrag en een passende beroepskwalificatie voor het werken in de kinderopvang. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder heeft bij het indienen van de aanvraag voor exploitatie, een verklaring omtrent het 

gedrag rechtspersoon overlegd, die niet ouder is dan 2 maanden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Alle beroepskrachten werkzaam voor de kinderopvangorganisatie De Tovertuin en De 
Ontdektuin zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is 

opgenomen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein 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. 
  
De meldcode kindermishandeling wordt binnen dit domein beoordeeld of er voldaan wordt aan de 
beschreven eisen binnen de Wet kinderopvangen kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico's gebruik van de 

risico-monitor. 
  
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd op 18 april 2016 en betreffen de 

actuele situatie. 
In de risico-inventarisatie is de groepsruimte opgenomen, daarnaast alle toegankelijke ruimtes 
voor de kinderen zoals: entree/gang, centrale hal, sanitaire ruimte, speelzaal en de buitenruimte. 
  
De houder beschrijft de veiligheid- en gezondheidsrisico's volgens de vastgestelde thema's. De 
plannen van aanpak van beide risico-inventarisaties zijn opgesteld. 
Er zijn huisregels, protocollen, formulieren en werkinstructies opgesteld. Deze documenten zijn in 

een kwaliteitshandboek in te zien door de beroepskrachten. Verschillende onderdelen van de risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid worden besproken met de beroepskrachten tijdens de 
teamvergaderingen. 
  

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 

 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Kinderopvang De Ontdektuin heeft een meldcode kindermishandeling opgesteld, waarbij gebruik is 
gemaakt van het voorbeeldprotocol van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 
Er is een sociale kaart toegevoegd aan de meldcode kindermishandeling. 

De beroepskrachten zijn op de hoogte van het gebruik van de meldcode. De houder bevordert de 
kennis en het gebruik van de wettelijke meldplicht bij de beroepskrachten. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (visuele inspectie binnen - en buitenruimte) 

  Risico-inventarisatie veiligheid (18-04-2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (18-04-2016) 

  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Meldcode kindermishandeling (versie 2016) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein wordt beoordeeld of er voldoende vierkante meters beschikbaar zijn voor de 

aantal op te vangen kinderen voor zowel de binnenruimte als de buitenruimte. Tevens wordt er 
gekeken of er een passende inrichting is voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
Daarnaast wordt er gekeken of er een aparte slaapkamer met een passende inrichting is voor in 
ieder geval kinderen in de leeftijd tot 1,5 jaar oud. 
  

 
Binnenruimte 
 
Kinderdagverblijf De Ontdektuin maakt gebruik van de volgende ruimtes: 

 één groepsruimte met een bruto-speeloppervlakte van ongeveer 28 m² 
 een speelzaal met een bruto-speeloppervlakte van ongeveer 60 m². 

 

De binnenruimtes zijn voldoende ruim voor de opvang van 8 kinderen. 
De houder heeft aangegeven zorg te dragen voor een passende inrichting in overeenstemming met 
het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Slaapruimte: 
De voorwaarden omtrent een slaapruimte zijn niet beoordeeld omdat er uitsluitend kinderen in de 
leeftijd van 2 t/m 4 jaar oud worden opgevangen. 

Indien de opvang wordt uitgebreid naar 0 t/m 2 jarigen, zal de houder moeten voorzien in 
een afzonderlijke slaapruimte die is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
  
 

 
Buitenspeelruimte 

 
De peuters van kinderdagverblijf De Ontdektuin zullen gebruik gaan maken van de aangrenzende 
buitenspeelplaats van de basisschool. 
De houder heeft aangegeven dat de peuters op een gedeelte van de speelplaats zullen gaan 
spelen, omdat op het andere gedeelte een speeltoestel staat wat niet geschikt is voor deze 
leeftijdsgroep kinderen. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Observaties (visuele inspectie binnen - en buitenruimte) 
  Plattegrond 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 

op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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) 

 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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) 
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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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Ontdektuin 

Website : http://www.detovertuindongen.nl 
Aantal kindplaatsen : 8 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : VOF De 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 : 02-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 22-06-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 29-06-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-06-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-06-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 20-07-2016 
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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. 

 
 

 

 


