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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 
 
Algemeen 

KDV Onder de Boompjes is een particulier initiatief. Het KDV gaat onderdeel uitmaken van de 
Brede School De Verrekijker. Het KDV is bereikbaar via de hoofdingang van de brede school. Er is 
sprake van 1 verticale stamgroep van maximaal 16 kinderen. Beide houders zijn tevens de 2 vaste 

beroepskrachten. Daarnaast zal er nog 1 vaste invalkracht worden aangesteld. De datum van 
exploitatie is gepland op 4 maart 2014. 
  
Inspectie 20 januari 2014 

Deze aangekondigde inspectie heeft plaats gevonden om advies te geven aan de gemeente Grave 
of KDV Onder de Boompjes al dan niet in het landelijk register opgenomen kan worden. Om tot een 
advies te komen is beoordeeld in hoeverre KDV Onder de Boompjes voldoet aan de regelgeving 
kinderdagopvang, gebaseerd op de 'Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen', Het 
'Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen'. 
  

Tijdens de inspectie zijn beide houders aanwezig. De GGD werd goed ontvangen, zij toonden zich 
beiden coöperatief en verleenden hun medewerking aan het onderzoek.  
 
Sinds enkele dagen hebben de houders de sleutel van de ruimte. Er is reeds een start gemaakt 

met het aanbrengen van kleuren in de ruimte en kleine aanpassingen in de toiletruimte. 
  
Tijdens het interview tussen de houders en GGD blijkt dat er actie is ondernomen voor inrichting 

van de ruimte: meubels zijn besteld en speelgoed en materialen worden verzameld. Ze hebben een 
duidelijk beeld voor ogen hoe het eruit moet gaan zien. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Er is recent een pedagogisch beleids- en werkplan opgesteld door beide houders. Dit plan is 
voorafgaand aan de GGD-inspectie reeds toegestuurd. 
  
In het pedagogisch werkplan is concreet het pedagogisch handelen op de groep beschreven. In alle 

hoofdstukken van het plan wordt verwezen naar één of meerdere van de vier basiscompetenties, 
namelijk 'emotionele veiligheid', 'persoonlijke competentie', 'sociale competentie' en'overdracht van 

normen en waarden'. 
  
De toetsing of er gewerkt wordt in praktijk zoals beschreven in het pedagogisch beleids- en 
werkplan zal onderdeel zijn van de volgende inspectie (3 maanden na exploitatie). 
  

  
  
Pedagogisch beleid 
 
Er is sprake van één stampgroep op KDV Onder de Boompjes. De kinderen verblijven in een 
verticale groep van 12 tot maximaal 16 kinderen.  
Er zijn bij aanvang 2 vaste beroepskrachten, beide houders werken op de groep. Er komt een vaste 

invalkracht bij, de sollicitatieprocedure is in gang gezet.  
  

De mogelijkheid van het afnemen van extra dagdelen is niet opgenomen in het pedagogisch beleid, 
maar wel in de huisregels. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Pedagogisch beleidsplan 
  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent gedrag zjn gedateerd 11 december 2013 en afgegeven 
voor beide houders van Kinderdagverblijf Onder de Boompjes t.b.v. opname in het Landelijk 
Register Kinderopvang. 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
Diploma's zijn ingezien en voldoen aan de gestelde eisen. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Voorafgaand aan de GGD-inspectie is reeds het beleid t.a.v. gezondheid en veiligheid toegestuurd, 

alsmede een aantal protocollen. 
Er is een start gemaakt met de risico-inventarisaties gezondheid en veiligheid op locatie. 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft een veiligheidsbeleid opgesteld waarin de wettelijk voorgeschreven thema's zijn 

opgenomen. Tevens zijn alle ruimten in het KDV meegenomen. 
  
Er is een algemeen plan van aanpak waarin de risico's worden beschreven en welke preventieve 

maatregelen nodig zijn. Een concreet actieplan zal worden beoordeeld tijdens de inspectie na 
aanvang exploitatie. 
  
De houder heeft de gezondheidsrisico's beschreven op de wettelijk voorgeschreven thema's. 

Er zijn diverse protocollen opgesteld waarin de maatregelen zijn opgenomen in verband met de 
gezondheidsrisico's. Onder andere protocol "hygiene en veiligheid" en "kinderen in de zon". 
Een concreet actieplan zal worden beoordeeld tijdens de inspectie na aanvang exploitatie. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 

  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
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Accommodatie en inrichting 

 
KDV Onder de Boompjes is onderdeel van brede school De Verrekijker. Tevens zijn in het pand 

gevestigd de basisschool, peuterspeelzaal, Kleur, Quadrant. 
  
De volwassenentoiletten en de keuken worden gedeeld met kantoormedewerkers van Quadrant. 
  
Binnenruimte 
 

Er is 1 groepsruimte van 86 m2. Deze ruimte voldoet qua afmetingen ruimschoots aan de wetteljke 
norm. Er is 1 ruime slaapkamer van 21 m2. 
  

Daarnaast hebben de houders nog de beschikking over een kantoorruimte. 
 
Buitenspeelruimte 
 

De buitenspeelruimte is niet gemeten maar voldoet qua afmetingen ruimschoots aan de wettelijke 
norm. De ruimte is aangrenzend aan de groepsruimte en direct bereikbaar vanuit de groep. 
  
Er staat een hek omheen met een poort die altijd afgesloten is. Aan de rechterzijde is een poortje 
wat op last van de brandweer niet op slot mag. Er is een haag geplaatst als afscheiding tot waar de 
kinderen mogen komen. 
  

Er is een schuur aan de linkerzijde van de buitenspeelplaats. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties 
  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; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

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; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

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 c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

 

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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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 ondersteuning is 

vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 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 hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 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 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) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 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) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

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 niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 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 voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 : Kinderdagverblijf Onder de boompjes v.o.f. 

Website : http://www.kinderdagverblijfonderdeboompjes.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000028597257 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Onder de boompjes 
Adres houder : Dokter Kanterslaan 89 

Postcode en plaats : 5361NB GRAVE 
KvK nummer : 59291893 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA TILBURG 
Telefoonnummer : 073-6404515 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. van de  Laar 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : GRAVE 
Adres : Postbus 7 
Postcode en plaats : 5360AA GRAVE 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-01-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 20-01-2014 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-01-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercomissie 

: 27-01-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-01-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 17-02-2014 
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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. 

 
 
 

 


