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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

Kinderdagverblijf De Ontdektuin is een onderdeel van kinderopvang de Tovertuin. De peutergroep
is gehuisvest in basisschool St. Jan te Dongen.
De peutergroep biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud. De kinderen
worden opgevangen in één stamgroep, welke uit maximaal 8 kinderen bestaat.
Naast de groepsruimte maakt de peutergroep ook gebruik van een speelzaal en een ruime gang.
Deze gang wordt gedeeld met de kleuterklassen van de basisschool.
De peutergroep maakt gebruik van een gedeelte van de speelplaats van de basisschool.
De peutergroep is geopend in de ochtend op maandag, dinsdag, woensdag, en donderdag
gedurende de schoolweken.

Recente inspectiegeschiedenis

Uit voorgaande onderzoeken (2017, 2018, 2019) is gebleken dat de houder voldoet aan alle
getoetste voorwaarden met betrekking tot de Wet Kinderopvang.

Huidig onderzoek

Op donderdagochtend 6 februari 2020 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij
KDV De Ontdektuin.
De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld:
•
•

pedagogisch klimaat;
personeel en groepen.

Conclusie
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden.
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.

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

Pedagogisch klimaat
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
Kinderopvangorganisatie De Tovertuin heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld specifiek voor
deze kinderopvanglocatie, KDV De Ontdektuin.
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het
pedagogisch beleid. Iedere maand vindt een teamoverleg plaats waar onder meer het pedagogisch
beleid, of een onderdeel hiervan, wordt besproken.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Pedagogische praktijk
De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van
de pedagogische praktijk en een interview met één van de beroepskrachten is beoordeeld of
verantwoorde opvang wordt geboden.
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdagochtend 6 februari
2020 op de volgende momenten:
•
Kring
•
Buiten spelen
•
Toiletbezoek
Emotionele veiligheid
Sensitieve responsiviteit
De beroepskracht gaat op een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen. De
beroepskracht praat vriendelijk en rustig met de kinderen. Ze vertelt wat ze ziet en wat ze gaat
doen.
De kinderen zoeken de beroepskracht op en zij reageren positief op elkaar. Het is zichtbaar dat de
kinderen elkaar en de beroepskracht kennen. Er wordt geknuffeld en gelachen.
De beroepskracht merkt signalen op waarmee een kind aangeeft dat het zich niet goed voelt of
behoefte heeft aan ondersteuning en hierop wordt passend gereageerd. Voorbeeld: Een kind vraagt
hulp aan de beroepskracht tijdens het buitenspelen, de veter van het kind zit om de trapper van de
fiets gedraaid. De beroepskracht vertelt aan het kind dat ze even haar schoen uit zal gaan trekken
waarop het kind reageert: "Maar dan krijg ik koude voeten", hierop reageert de beroepskracht: "Ja
maar dat is maar even, dan kan ik je veter losmaken".
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De kinderen voelen zich gezien en begrepen.
De beroepskracht is betrokken en weet wat de kinderen nodig hebben. Er wordt gewerkt met vaste
beroepskrachten.
Respect voor autonomie
De beroepskracht heeft respect voor de autonomie van kinderen. De kinderen krijgen de ruimte om
actief dingen zelf te proberen met respect voor eigen ideeën en oplossingen. Dit draagt bij aan het
zelfvertrouwen en de eigenwaarde van kinderen.
Tijdens de inspectie is te zien dat er één kind aangewezen wordt als "hulpje", dit kind mag de
beroepskracht helpen met onder andere de jassen pakken en uitdelen aan de kinderen en voorop
in de rij naar buiten lopen.
De peuters zijn actief en nieuwsgierig en maken contact met elkaar.
Structureren en grenzen stellen
De beroepskracht biedt structuur en stelt grenzen. Dit gebeurt op een doortastende, consequente
en 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, slapen, ophalen. De
beroepskracht vertelt wat ze ziet en wat ze gaat doen.
Persoonlijke competentie
De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische -, cognitieve -, taal- en creatieve
vaardigheden te ontwikkelen. Voorbeeld: Er wordt geteld, kleuren worden benoemd en er wordt
voorgelezen. Daarnaast worden er liedjes gezongen, de kinderen kennen de liedjes en zingen
enthousiast mee.
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, leeshoek, autohoek en schilderhoek. Het spelmateriaal is voor kinderen laag en
toegankelijk neergezet. De beroepskracht begeleidt 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 de peutergroep over een buitenruimte waar verschillende activiteiten kunnen
plaatsvinden, zoals spelen in de zandbak, fietsen, spelen bij het speelhuisje, "bushalte", "tankpaal"
of met een bal.
Sociale competentie
De beroepskracht begeleidt 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 beroepskracht grijpt
in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskracht brengt de kinderen spelenderwijs sociale
kennis en vaardigheden bij.
Overdracht van normen en waarden
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en
normen in de samenleving. De beroepskracht hanteert afspraken en omgangsvormen die
herkenbaar aanwezig zijn en worden toegepast zoals rekening houden met elkaar, samen delen en
als ze naar binnen gaan op elkaar wachten, zand van de schoenen stampen, jassen ophangen en
de handen wassen.
Kinderen worden aangesproken op hun gedrag. De beroepskracht geeft inzicht, richting en
correctie aan het gedrag van kinderen. Zij geeft uitleg wanneer iets niet mag en waarom het niet
mag, is zich bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteert de algemeen aanvaarde normen en
waarden.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview (Beroepskracht)
Observatie(s)
Informatiemateriaal voor ouders (Informatieboekje De Ontdektuin 2020)
Website (www.detovertuindongen.nl/peutergroep)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid De Ontdektuin, 2020)
Notulen teamoverleg (08-01-2020 en 05-02-2020)
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Personeel en groepen
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beoordeling van de verklaring omtrent het gedrag is gebaseerd op de aanwezige beroepskracht
en stagiaire. Deze 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
De beoordeling van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. Het diploma van de
aanwezige beroepskracht is ingezien. Deze persoon beschikt over een passend diploma
overeenkomstig de actuele cao Kinderopvang.
Pedagogisch beleidsmedewerkers
Een pedagogisch beleidsmedewerker is een nieuwe in de wet vastgelegde functie in de Wet
kinderopvang. Deze functie is gecreëerd om de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers beter te
borgen. Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse
werkzaamheden en houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch
beleid. De taken van de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen een organisatie
samengevoegd worden tot één functie of twee losse functies.
De houders van KDV De Ontdektuin hebben gekozen voor twee losse functies.
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een passende opleiding.
De pedagogisch coach heeft een afgeronde MBO 4 opleiding die kwalificeert voor de functie van
pedagogisch medewerker en is voor 01-01-2019 aangesteld als pedagogisch coach binnen de
organisatie. Echter heeft zij de aanvullende scholing op het terrein van coaching en/of pedagogiek
voor kinderen van 0 tot 13 jaar nog niet afgerond.
Voor de pedagogisch coach geldt een overgangstermijn van twee jaar, met einddatum 01-01-2021,
om aan de eis van de aanvullende scholing te voldoen. (Bron; FCB)
Beide houders zijn begonnen met aanvullende scholing en verwachten in maart 2020 deze scholing
af te ronden.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Ten tijde van de inspectie is de feitelijke bezetting 7 kinderen onder begeleiding van één
beroepskracht en één stagiaire welke boventallig op de groep aanwezig is.
Er worden voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskrachtkindratio).
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij peuteropvang De Ontdektuin worden de kinderen opgevangen in één vaste stamgroep van
maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Op het kindercentrum 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 (Beroepskracht)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Website (www.detovertuindongen.nl/peutergroep)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid De Ontdektuin, 2020)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
FCB
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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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
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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)
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 1.48d lid 3 en 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)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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, 4 en 7 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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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.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)

11 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-02-2020
De Ontdektuin te Dongen

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

De Ontdektuin
http://www.detovertuindongen.nl
000021702608
8
Nee

:
:
:
:
:
:

VOF De Tovertuin
Oude Baan 88
5104AZ Dongen
https://www.detovertuindongen.nl/
62279580
Ja

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
Y. Lodewijks

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Dongen
: Postbus 10153
: 5100GE DONGEN

:
:
:
:
:
:

06-02-2020
19-02-2020
Niet van toepassing
20-02-2020
20-02-2020
20-02-2020

: 12-03-2020
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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.
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