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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 jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

Conclusie  

De toezichthouder concludeert dat, na het herstelaanbod, het beleid in orde is, maar de praktijk 

niet. 

 

Herstelaanbod  

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan door de toezichthouder betreffende domein 4 

item 1. In het rapport is dit verder toegelicht bij het betreffende domein 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Pluk de dag Kinderdagverblijf maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Pluk de dag. Het 

kinderdagverblijf is gevestigd aan de Druivenstraat 3 te Breda. Er wordt opvang aangeboden aan 

twee groep van maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 0-4  jaar. Het kindercentrum heeft de 

beschikking over de volgende ruimtes:   

 Groep 1: 72 m² 

 Groep 2: 76 m²  

 

Onderzoeksgeschiedenis: 

01-05-2018: Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 01-05-2018 heeft overleg en overreding 

plaatsgevonden op het domein pedagogisch klimaat, item; pedagogisch beleid. De houder heeft 

binnen de gestelde termijn het pedagogisch beleid aangepast, waarmee aan alle beoordeelde eisen 

werd voldaan. 

25-06-2019: Jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

23-01-2020: Jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

 

Bevindingen op hoofdlijnen: 

De houder voldoet, na herstelaanbod, niet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 

Context ten aanzien van de organisatiestructuur. 

Tijdens een telefonisch interview van de toezichthouder met de algemeen manager d.d. 02-09-

2021, werd het volgende verklaard door de algemeen manager. 

 De teamleider die de bezoeken van de toezichthouder heeft ontvangen, is nieuw in haar 

functie. Ze is in juli 2021 gestart in deze functie. 

 De Algemeen Manager is nieuw. Ze is in deze functie gestart in april 2021. Ze verklaart dat 

een aantal zaken binnen de organisatie achterstanden hebben. Onder andere de 
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organisatiestructuur is onderhevig aan ontwikkelingen, maar ook verschillende beleidsplannen, 

waaronder het veiligheids- en gezondheidsplan. Ze geeft aan dat ze hard aan het werk is om 

deze zaken te verbeteren en daar waar nodig te actualiseren. 

 De algemeen manager heeft september/oktober 2021 gepland staan om het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid te actualiseren, verbeteren en te bespreken binnen de locatie. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

De toezichthouder adviseert om later in het jaar nogmaals een toezichtbezoek te brengen aan de 

locatie om te kijken of de voorgenomen veranderingen (aangegeven in het interview d.d. 02-09-

2021) doorgang hebben gevonden. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan aanwezig. De houder draagt er zorg voor dat in de 

dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

Pedagogische praktijk 

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 

observaties die door de toezichthouder op “groep 1” is waargenomen.  

Aanwezig zijn acht kinderen en twee beroepskrachten. Ten tijde van de observatie waren er vier 

kinderen aanwezig op de groep, de andere kinderen lagen te slapen.  

 

Er wordt inzicht gegeven in het dagritme voor de kinderen. Er is een schema met dagelijkse 

routines en een vertrouwde volgorde. De groep werkt met de methode Uk&Puk. 

Er is een herkenbaar programma waarbij ruimte is voor leuke en nieuwe situaties die weer kansen 

bieden voor leermomenten. 

De interactie tussen kinderen onderling en beroepskracht met de kinderen wordt actief bevorderd. 

Met behulp van dagritmekaarten uit de methode wordt samen met de kinderen de dagindeling en 

de programmering besproken. De beroepskracht stelt passende vragen over de betreffende 

pictogrammen en geeft uitleg aan alle kinderen daar waar nodig. De kinderen worden betrokken 

om de dagindeling inzichtelijk te maken. De beroepskracht stelt vragen zoals : "Wat doen we hier?" 

"Wat gaan we na het voorlezen doen?" "Wat doen we daarna?" "Wat doen we bij het fruit eten?" 

De kinderen krijgen de ruimte om hierop te reageren en elkaar aan te vullen. 

 

In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op taalverrijking. 

De woordenschat, uitspraak en taalontwikkeling worden actief bevorderd. 

Er is interactie tussen de kinderen en de beroepskracht. De beroepskracht en het kind dragen 

beiden bij aan de inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt dan is dit aanleiding 

voor een gesprekje tussen beroepskracht en kind. 

De beroepskracht start met een voorleesactiviteit met behulp van een prentenboek. De 

beroepskracht leest voor in een tempo dat passend is bij het ontwikkelingsniveau van de groep 

kinderen. Ze laat ondertussen de tekeningen uit het boek zien. Puk wordt ook bij het voorlezen 
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betrokken door hem een plaats tussen de kinderen te geven en ook hem de platen uit het boek te 

laten zien. Kinderen reageren spontaan en roepen wat ze zien. 

De beroepskracht herhaalt wat de kinderen zeggen en vraagt regelmatig door. Door herhaling van 

wat de kinderen zeggen, haar open vraagstelling, het aankijken van alle kinderen en het gebruik 

van de juiste mimiek moedigt ze alle kinderen aan om te reageren.  De beroepskracht begint open 

vraagzinnen onder andere met "Wie.....?" of “Wat….?”. Ze past haar woordkeuze aan, aan het 

niveau van het kind. 

 

Er heerst een ontspannen sfeer. Kinderen zijn vrolijk en uiten zich vrij. Er zitten geen kinderen 

verloren bij en allemaal doen ze actief en betrokken mee aan de activiteit. 

 

Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat de houder de opvang op een 

zodanige wijze organiseert, dat dit leidt tot verantwoorde dagopvang. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Beroepskrachten en locatiehoofd d.d. 14-07-2021) 

 Observatie(s) (d.d. 14-07-2021) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 003) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens het onderzoek van de toezichthouder is op basis van een steekproef beoordeeld of de 

registratie en koppeling van de verklaringen omtrent het gedrag in het Personenregister 

Kinderopvang zijn gerealiseerd. De aanwezige beroepskrachten, pedagogisch beleidcoach, unit- en 

locatiemanager, houder zijn geregistreerd en gekoppeld. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft de diploma’s van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Deze voldoen 

aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en 

cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens het onderzoek blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groepen voldoet. 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in twee stamgroepen. 

De omvang en samenstelling van de stamgroepen voldoen aan de wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Beroepskrachten en locatiehoofd d.d. 14-07-2021) 

 Personenregister Kinderopvang (Aanwezige beroepskrachten) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (Aanwezige beroepskrachten) 

 Presentielijsten (d.d.14-07-2021) 

 Personeelsrooster (d.d. 14-07-2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Pedagogisch coach) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De toezichthouder heeft tijdens het locatiebezoek d.d. 14-07-2021 een viertal risico’s in de praktijk 

geconstateerd waar niet wordt gehandeld zoals in het eigen veiligheids- en gezondheidsplan staat 

beschreven. Namelijk:  

 

1. Citaat veiligheids- en gezondheidsbeleid bij de beschrijving risico kans op vergiftiging: "Kind 

heeft toegang tot lotions, alcohol of schoonmaakartikelen. Maatregel: Lotions e.d. hoog opbergen, 

zodat kinderen op de aankleedtafel er niet bij kunnen." 

 

Constatering praktijk: Desinfectans staat in een jerrycan op de commode 

 

2. Citaat veiligheids- en gezondheidsbeleid bij de beschrijving risico kans op valgevaar met kans op 

letsel: "Verwijder onnodige objecten uit de ruimte". 

 

Constatering praktijk: Metalen filter van de wasmachine staat op de rand van de commode. 

 

3. Citaat veiligheids- en gezondheidsbeleid bij de beschrijving van het risico kans op verbranding: 

"Scherm de radiator af met een omkasting van gaatjesboard" 

 

Constatering praktijk: Radiatoren ombouw is niet rondom compleet: de zijkanten missen waardoor 

kinderen bij de radiator(buizen) kunnen komen. 

 

4. Citaat veiligheids- en gezondheidsbeleid bij de beschrijving van het risico kans op vergiftiging : 

"Maak de volgende afspraak met medewerkers: doe de deur van de bergruimte altijd op slot".   

 

Constatering in de praktijk: Voorraad en schoonmaakmiddelen zijn opgeborgen in voorraadkast op 

groep 2. Deze kast in niet afgesloten (bijvoorbeeld voorzien van een slot of andere oplossing 

waardoor kinderen de toegang bemoeilijkt wordt)  

 

Daarnaast heeft de toezichthouder een risico in de praktijk geconstateerd die niet in het 

veiligheids- en gezondheidsplan staat beschreven, namelijk: de deur van groep 1 valt met een 



 

 

9 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-07-2021 

Pluk de Dag Kinderdagverblijf B.V. te Breda 

 

grote snelheid en kracht in het slot door de wijze waarop de deurdranger is afgesteld. De 

toezichthouder beoordeelt ter plaatse dat deze situatie een verhoogd risico op beklemming met 

zich meebrengt. De toezichthouder heeft dit besproken tijdens het interview met het locatiehoofd. 

Het locatiehoofd verklaart dat momenteel de deur alleen gebruikt wordt door beroepskrachten. Zij 

zijn zich bewust van het veilig gebruik van de deur. In verband met Corona komen ouders nu niet 

op de groep en hoeven de deur dus niet te gebruiken. De toezichthouder vraagt hoe de houder 

ervoor gaat zorgen dat, wanneer ouders de deur wél weer gaan gebruiken, het risico op 

beklemming verkleind wordt. Het locatiehoofd had hier geen antwoord op. 

 

Hierna heeft de toezichthouder contact gehad met de algemeen manager. De toezichthouder heeft 

bovenstaande constateringen met de algemeen manager besproken. Zij legt hierbij uit dat ze sinds 

kort in dienst is bij de organisatie. De algemeen manager verklaart in dit interview zich bewust te 

zijn dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid geactualiseerd dient te worden.  

 

Tussenconclusie: 

Toezichthouder concludeert dat er niet volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld.  

 

Herstelaanbod 

De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod geboden en de houder gevraagd om vóór 

16-08-2021 de geconstateerde overtredingen te herstellen. De houder heeft dit herstelaanbod 

geaccepteerd. 

 

Op d.d.16-08-2021 heeft de toezichthouder deze overtreding opnieuw beoordeeld. Hieruit is 

gebleken dat niet alle overtredingen, waarop herstelaanbod is gegeven, zijn hersteld. 

 

Citaat veiligheids- en gezondheidsbeleid bij de beschrijving van het risico kans op verbranding:  

"Scherm de radiator af met een omkasting van gaatjesboard"                                      

 

Constatering in de praktijk: 

De ombouw om de radiatoren zijn nog altijd niet rondom compleet. Houder heeft wel isolatie om de 

buizen gedaan, maar aan de andere zijde van de radiatoren, kunnen kinderen nog wel bij de 

radiator. 

 

Na een telefonisch gesprek van de toezichthouder met de algemeen manager op d.d. 02-09-2021 

en een mail op d.d. 06-09-2021, werden een aantal zaken verduidelijkt. 

 De toezichthouder stelt de vraag waarom er geen volledige ombouw gemaakt is? De algemeen 

manager heeft de brief met het herstelaanbod doorgezet binnen de organisatie. Dit is in de 

vakantie van de algemeen manager opgepikt. De algemeen manager heeft geen idee waarom 

de ombouw niet volledig is gemaakt. 

 De toezichthouder heeft de vraag gesteld of de cv-watertemperatuur een veilige waarde heeft, 

waardoor verbranding uitgesloten is? Op maandag 06-09-2021 heeft de algemeen manager 

per mail laten weten, dat de cv temperatuur niet is afgesteld op 38°C en de kans op 

verbranding dus aanwezig blijft. 

Conclusie na beoordeling na herstelaanbod: 

Toezichthouder concludeert dat er niet volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 
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Eindconclusie 

De houder voldoet na herstelaanbod niet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde, na 

herstelaanbod, niet is voldaan:  

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Beroepskrachten en locatiehoofd d.d. 14-07-2021) 

 Observatie(s) (d.d. 14-07-2021) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Januari 2018) 

 Telefonisch interview met algemeen manager d.d. 20-07-2021 

 Telefonisch interview met algemeen manager d.d. 02-9-2021 

 Mailconversatie met algemeen manager d.d. 06-09-2021 
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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 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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. 

(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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

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) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Pluk de Dag Kinderdagverblijf B.V. 

Website : http://www.kinderdagverblijfplukdedag.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000013666339 

Aantal kindplaatsen : 24 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Pluk de Dag Kinderdagverblijf B.V. 

Adres houder : Dillehof 9 

Postcode en plaats : 4907 BG Oosterhout 

KvK nummer : 62089048 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 

Onderzoek uitgevoerd door :  D. Adriaanse  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Breda 

Adres : Postbus 90156 

Postcode en plaats : 4800 RH BREDA 

Planning 

Datum inspectie : 14-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 14-09-2021 

Vaststelling inspectierapport : 11-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 01-11-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport 

 

Geachte inspecteur, 

 

Bedankt voor uw bezoek aan Pluk de Dag Kinderdagverblijf. Een inspectie vanuit de GGD vinden 

wij enorm van belang en wij zien dat als een goede (onafhankelijke) check. De uitkomst gebruiken 

we als input om de organisatie verder te verbeteren. Wij danken u dan ook voor de kritische blik. 

Wij willen graag ook reageren vanuit onze zijde, met vermelding van onze zienswijze. Een inspectie 

met bijbehorend rapport geeft een fijne weergave, doch de reactie daarbij vanuit ons als houder, 

zorgt pas voor een compleet beeld van de (geconstateerde) situatie. 

 

Context ten aanzien van de organisatiestructuur. 

Tijdens een telefonisch interview van de toezichthouder, met de Algemeen Manager d.d. 02-09-

2021, werd het volgende verklaard door de Algemeen Manager; De Teamleider die de bezoeken 

van de toezichthouder heeft ontvangen, is nieuw in haar functie. Ze is in juli 2021 gestart in deze 

functie. De Algemeen Manager is nieuw. Ze is in deze functie gestart in april 2021. Ze verklaart dat 

een aantal zaken binnen de organisatie achterstanden hebben. Onder andere de 

organisatiestructuur is onderhevig aan ontwikkelingen, maar ook verschillende  beleidsplannen, 

waaronder het veiligheids- en gezondheidsplan. Ze geeft aan dat ze hard aan het werk is om deze 

zaken te verbeteren en daar waar nodig te actualiseren. De Algemeen Manager heeft per 

september / oktober 2021 gepland staan om het veiligheids- en gezondheidsbeleid te actualiseren, 

te verbeteren en te bespreken binnen de locatie. 

 

Reactie houder op bovenstaande: 

De huidige Teamleider heeft voorheen de rol van Assistent Manager gehad. Zij heeft recent haar 

HBO-diploma Pedagogisch Educatief Professional behaald (in augustus) en daarmee is er in 

toenemende mate professionaliteit aanwezig in de organisatie. De Algemeen Manager heeft een 

nieuwe organisatiestructuur bedacht, omdat ze met haar achtergrond de doelgroep kent en weet 

dat het werken op basis van kwaliteit z’n vruchten afwerpt. Doel is dan ook de organisatie laten 

draaien op kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en deze ondersteunend laten werken aan de 

Teamleider. Deze is vervolgens verantwoordelijk voor de locatie in het algemeen. Daarboven staat 

dan weer de Algemeen Manager en deze is eindverantwoordelijke, voor beide locaties van Pluk de 

Dag Kinderdagverblijf. Dat de huidige organisatiestructuur achterstanden heeft is ons inziens geen 

terechte opmerking in dit rapport. De inspecteur beschrijft zelfs verschillende benamingen voor 

dezelfde functie, wat wijst op het niet geheel doorzien van het systeem. Pluk de Dag is juist een 

vooruitstrevende organisatie op het gebied van organisatiestructuur, en we kijken en werken 

vanuit de kwaliteiten van de medewerker. Aanvullend wordt aangegeven dat verschillende 

beleidsplannen achterstanden hebben, echter is dat onvoldoende onderzocht en incorrect. De 

beleidsplannen worden minimaal 1x per jaar herzien en herschreven indien nodig, afhankelijk van 

wat wet- en regelgeving verlangt. 

 

Constatering in de praktijk: 

De ombouw om de radiatoren zijn nog altijd niet rondom compleet. Houder heeft wel isolatie om de 

buizen gedaan, maar aan de andere zijde van de radiatoren, kunnen kinderen nog wel bij de 

radiator. Na een telefonisch gesprek van de toezichthouder met de algemeen manager op d.d. 02-

09-2021 en een mail op d.d. 06-09-2021, werden een aantal zaken verduidelijkt. De 

toezichthouder stelt de vraag waarom er geen volledige ombouw gemaakt is? De algemeen 
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manager heeft de brief met het herstelaanbod doorgezet binnen de organisatie. Dit is in de 

vakantie van de algemeen manager opgepikt. De algemeen manager heeft geen idee waarom de 

ombouw niet volledig is gemaakt. 

 

Conclusie na beoordeling na herstelaanbod: Toezichthouder concludeert dat er niet volgens het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

 

Reactie houder op bovenstaande: 

Hierin is sprake van een miscommunicatie. In het gesprek van 27-9-21 is pas goed begrepen door 

beide partijen wat de inspecteur heeft bedoeld met een volledige ombouw. Helaas is er vorig jaar 

brand geweest bij het bedrijf waar Pluk de Dag de risicomonitor heeft afgenomen, en hierdoor kon 

deze niet volledig ingevuld getoond worden, dat hebben we nu wel in orde gemaakt zoals je  kunt 

zien in onderstaande afbeeldingen. Pluk de Dag is zich bewust van de risico’s in de praktijk en weet 

ook waarom risico’s wel/niet worden aanvaard. Zo heeft Pluk de Dag al jaren in de risicomonitor 

gemeld dat er op een verantwoorde manier om wordt gegaan met de verwarmingsombouw. In dit 

rapport wordt de huidige situatie streng afgekeurd en dat vinden wij niet terecht. 

 

 

 

 

 



 

 

17 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-07-2021 

Pluk de Dag Kinderdagverblijf B.V. te Breda 

 

 

 

 

 



 

 

18 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-07-2021 

Pluk de Dag Kinderdagverblijf B.V. te Breda 

 

 

 

 


	Het onderzoek
	Onderzoeksopzet
	Beschouwing
	Advies aan College van B&W

	Observaties en bevindingen
	Pedagogisch klimaat
	Pedagogisch beleid
	Pedagogische praktijk
	Gebruikte bronnen

	Personeel en groepen
	Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
	Opleidingseisen
	Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
	Stabiliteit van de opvang voor kinderen
	Gebruikte bronnen

	Veiligheid en gezondheid
	Veiligheids- en gezondheidsbeleid
	Gebruikte bronnen


	Overzicht getoetste inspectie-items
	Pedagogisch klimaat
	Pedagogisch beleid
	Pedagogische praktijk

	Personeel en groepen
	Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
	Opleidingseisen
	Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
	Stabiliteit van de opvang voor kinderen

	Veiligheid en gezondheid
	Veiligheids- en gezondheidsbeleid

	Opvanggegevens
	Gegevens houder

	Gegevens toezicht
	Gegevens toezichthouder (GGD)
	Gegevens opdrachtgever (gemeente)
	Planning

	Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

