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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 maandag 1 september 2014 heeft de GGD een nader onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf 

Onder de Boompjes. In dit nader onderzoek zijn een aantal voorwaarden waaraan tijdens het 
onderzoek na registratie niet werd voldaan opnieuw bekeken.  
  

Er was geconstateerd dat niet werd voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 
- Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 

 
- Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning 
is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
 
- 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. 
 
- De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
 

- De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 
- 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. 
  
Tijdens deze inspectie is gebleken dat nu aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.   
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogisch beleid 
 
Tijdens het onderzoek na registratie op 15 mei 2014 is vastgesteld dat in het pedagogisch beleid 

niets is opgenomen over hoe ondersteuning is geregeld als er maar één beroepskracht aanwezig is 
in het kindcentrum en er is geen achterwacht benoemd in het plan. Daarnaast is niet beschreven in 

duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen de stamgroep verlaten. 
  
Tijdens dit nader onderzoek blijkt dat bovenvermelde informatie nu wel in het pedagogisch 
beleidsplan is opgenomen. Derhalve is aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Pedagogisch beleidsplan 
 
 
 

Veiligheid en gezondheid 

 
  

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens de vorige inspectie in mei 2014 bleek dat bij de risico-inventarisatie (RIE) veiligheid teveel 
zaken waren uitgesloten. De RIE Veiligheid is opnieuw uitgevoerd en nu zijn de risico's beter 

ingeschat en in kaart gebracht betreffende de actuele situatie. 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Iedere medewerker leest de meldcode kindermishandeling en plaatst een paraaf als dit gedaan is. 
De meldcode is inzichtelijk op kantoor en eventueel kan een extra exemplaar tijdelijk meegenomen 
worden naar huis. Eenmaal per 6 weken vindt teamoverleg plaats. De meldcode is een standaard 

agendapunt. Ieder overleg wordt één hoofdstuk behandeld. 
  
In maart en in oktober wordt de sociale kaart gecontroleerd. De houder zet een paraaf als actie is 

voltooid. 
 
Vierogenprincipe 

 
Er zijn aanvullende maatregelen getroffen om aan het vierogenbeleid te voldoen. Er zijn onder 
andere afspraken gemaakt met personen die in hetzelfde gebouw werkzaam zijn. Zij komen iedere 
dag op verschillende momenten op de groep. Ouders kunnen vrij binnen komen lopen, de 
toegangsdeur via het speelplein is altijd open. In de slaapruimte staat een babyfoon die op de 
groep uitkomt, deze staat altijd aan. In de verschoningsruimte zitten ramen naar de groep en de 
naastgelegen ruimte, tevens geldt de afspraak dat de deur van de verschoningsruimte altijd open 

staat als zich iemand in die ruimte bevindt. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Actieplan veiligheid 
  Pedagogisch werkplan 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c 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 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 hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 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 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

Meldcode kindermishandeling 

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

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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a 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 : 01-09-2014 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-09-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 05-09-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-09-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 26-09-2014 

 
 

 


