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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Feiten over Pluk de Dag:
Pluk de dag is een kinderdagverblijf gelegen aan de Dillehof in Oosterhout. Het kinderdagverblijf
bestaat uit 2 verticale groepen. Op beide groepen worden maximaal 12 kinderen in de leeftijd van
0 tot 4 jaar opgevangen. Groepsruimte 1 heeft een bruto speeloppervlak van 49 m². Groepsruimte 
2 heeft een bruto speeloppervlak van 54 m². De speelhal heeft een bruto speeloppervlak van 49 
m². Het kinderdagverblijf beschikt over een dakterras waar buitengespeeld wordt. Het dakterras 
heeft een bruto speeloppervlak van ongeveer 175 m².

Inspectiegeschiedenis:
In 2009, 2010 en 2011 is tijdens de inspecties aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.
2012
Op 02-04-2012 is het kinderdagverblijf bezocht in verband met een onaangekondigd risicogestuurd
inspectiebezoek. Tijdens deze inspectie is aan de volgende voorwaarde niet voldaan:
5.3 Beroepskracht-kind-ratio, voorwaarde 1
Op 14-08-2012 is het kinderdagverblijf bezocht in verband met een onaangekondigd nader
onderzoek. Tijdens de inspectie is gebleken dat houder de eerder gemaakte overtreding heeft
opgelost.
2013
Op 25-04-2013 is het kinderdagverblijf bezocht in verband met een onaangekondigd risicogestuurd
inspectiebezoek. Tijdens de inspectie is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.
2014
Op 07-01-2014 is het kinderdagverblijf bezocht in verband met een onaangekondigd risicogestuurd 
inspectiebezoek. Tijdens de inspectie is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.

Feiten over huidig inspectiebezoek:
Tijdens de huidige inspectie is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.

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

Pedagogisch klimaat

Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum van GGD-GHOR Nederland, versie januari 2015.

Hierin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd met betrekking tot:
 emotionele veiligheid;
 persoonlijke competentie
 sociale competentie;
 overdracht van normen en waarden.

Pedagogische praktijk

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 
observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen.

Emotionele veiligheid
Veldinstrument: "De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden 
bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende 
wijze aan op de situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact."
Aan tafel wordt er met elkaar gesproken over het weekend. Beroepskracht: "Heb je in het 
zwembadje gezwommen in de tuin?" Ondertussen krijgt het kind een aai over haar hoofd. De sfeer 
aan tafel is vrolijk en positief.                                                        

Persoonlijke competentie
Veldinstrument: "De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de 
kinderen zelf gemaakt......"
In de groepsruimte hangen knutselwerkjes van de kinderen.

Sociale competentie
Veldinstrument: "De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te 
laten samenspelen........"
Wanneer de 'grotere' kinderen aan het eten zijn worden 2 baby's tegenover elkaar gezet. De 
kinderen maken contact met elkaar door elkaars voeten aan te raken, oogcontact te maken en 
door naar elkaar te brabbelen.

Overdracht van normen en waarden
Veldinstrument: "Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden 
toegepast."
Uit het handelen van de beroepskrachten blijkt dat ze op de hoogte zijn van en handelen naar de 
afspraken en regels in de groep. 

Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken op de emotionele veiligheid, persoonlijke 
competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen voldoende is 
gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke)
 Interview anderen (Beroepskrachten)
 Observaties
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Personeel en groepen

Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 

De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.

Verklaring omtrent het gedrag

De beroepskrachten zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag welke voldoet aan de 
beschreven eisen. Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie

De beroepskrachten zijn in het bezit van een beroepskwalificatie welke voldoet aan de beschreven 
eisen. Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Opvang in groepen

Op het kinderdagverblijf zijn 2 stamgroepen aanwezig. 

Beroepskracht-kindratio

Uit het documentenonderzoek en uit de observatie in de praktijk is gebleken dat er wordt voldaan 
aan het beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke)
 Interview anderen (Beroepskrachten)
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Personeelsrooster
 Digitale kindplanning
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

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 is afgegeven na 1 maart 
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)



7 van 9
Concept inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-07-2015
KDV Pluk de Dag te OOSTERHOUT NB

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : KDV Pluk de Dag
Website : http://www.kinderdagverblijfplukdedag.nl
Aantal kindplaatsen : 24
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : M.T.E.B.M. Vosmer
KvK nummer : 20136197

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD West-Brabant
Adres : Postbus 3024
Postcode en plaats : 5003DA TILBURG
Telefoonnummer : 076-5282000
Onderzoek uitgevoerd door : A. Koopman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Oosterhout
Adres : Postbus 10150
Postcode en plaats : 4900GB OOSTERHOUT NB

Planning
Datum inspectie : 06-07-2015
Opstellen concept inspectierapport : 13-07-2015
Vaststelling inspectierapport : 
Verzenden inspectierapport naar houder : 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 

Openbaar maken inspectierapport : 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum


