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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 
In opdracht van de gemeente Grave heeft de GGD op 7 september 2015 een nader onderzoek 
uitgevoerd bij KDV Onder de Boompjes te Velp. In dit nader onderzoek zijn een 

aantal voorwaarden waaraan tijdens de reguliere inspectie niet werd voldaan opnieuw bekeken. 
  
Er waren tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot het pedagogisch beleid, een verklaring 

omtrent gedrag, reglement oudercommissie en het klachtenverslag. 
  
Tijdens dit nader onderzoek blijkt dat de tekortkomingen zijn opgelost. Voor een nadere toelichting 
verwijs ik u naar het betreffende domein in het rapport. 

  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

De medewerkers van KDV Onder de Boompjes observeren de aan hen toegewezen kinderen 
middels een observatielijst. Deze lijsten zijn onderverdeeld in 0-2 jaar en 2-4 jaar. 

De ingevulde lijsten worden besproken tijdens teamvergaderingen. Daarnaast kijkt een van de 
houders naar de lijsten, alvorens deze aan de ouders worden gegeven. De observaties worden met 
ouders besproken in een gesprek. Dan kan een eventuele doorverwijzing plaatsvinden naar 
bijvoorbeeld een logopediste, fysiotherapeute, enzovoorts.   
  

De medewerkers worden gefaciliteerd voor deze taak door het, indien nodig, beschikbaar stellen 
van extra tijd voor observatie. Daarnaast wordt op aanvraag extra informatie of uitleg gegeven 
door de houders. 
  
Conclusie luidt dat de volgende twee voorwaarden voldoende zijn opgenomen in het pedagogisch 
beleidsplan: 
  

 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. 

 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. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Pedagogisch beleidsplan 
 
 
 

Personeel en groepen 

 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De vaste oproepkracht die gestart is per 1 april 2015, heeft nu een geldige Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG). Het document is ingezien door de toezichthouder. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
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Ouderrecht 

 
  

 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld welke voldoet aan de wettelijk 
voorgeschreven voorwaarden. Er is onder andere informatie opgenomen over: 
 het aantal leden; 

 de wijze van kiezen van de leden; 
 de zittingsduur van de leden; 
 adviesrecht. 

Er is een ondertekend reglement ontvangen door de toezichthouder. 
 
 
Klachten 

 
Er is een openbaar klachtenverslag overlegd met daarin opgenomen de wettelijk vastgestelde 
punten: 
  
- beknopte beschrijving van de regeling; 
- de wijze waarop de houder de regeling onder de aandacht heeft gebracht; 
- de samenstelling van de klachtencommissie; 

- in welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten; 
- het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten; 
- de strekking van de oordelen en de aanbevelingen en de aard van de maatregelen. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Reglement oudercommissie 

  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 

 



 

6 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 07-09-2015 
Kinderdagverblijf Onder de boompjes v.o.f. te VELP NB 

 

Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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 een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 

maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 

aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Onder de boompjes v.o.f. 

Website : http://www.kinderdagverblijfonderdeboompjes.nl 
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 : 07-09-2015 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 15-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-09-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 06-10-2015 
 

 

 


