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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.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld omdat er sprake is van een zogeheten risico 
gestuurd toezicht (RGT). De inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit de vorige inspecties. Het locatiehoofd was 
tijdens het bezoek aanwezig.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.

Feiten over het kindercentrum 
Kinderdagverblijf Pluk de Dag is gelegen aan de Dillehof in Oosterhout. Het kinderdagverblijf maakt 
onderdeel uit van Kinderdagverblijf Pluk de Dag met een vestiging in Breda en de vestiging in 
Oosterhout.
Het kinderdagverblijf heeft 24 kindplaatsen voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 
jaar.

Groep 1 heeft een bruto oppervlakte van 49 m².
Groep 2 heeft een bruto oppervlakte van 54 m².
De speelhal heeft een bruto oppervlakte van 49 m².

De buitenspeelruimte is een dakterras en heeft een bruto oppervlakte van ongeveer 175 m².

Inspectiegeschiedenis
25-04-2013: onaangekondigd jaarlijks onderzoek, geen overtredingen geconstateerd
07-01-2014: onaangekondigd jaarlijks onderzoek, geen overtredingen geconstateerd
06-07-2015: onaangekondigd jaarlijks onderzoek, geen overtredingen geconstateerd

Bevindingen op hoofdlijnen
De houder voldoet aan alle voorwaarden die bij deze inspectie zijn onderzocht.

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 pedagogische praktijk 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland, versie januari 2015.
De cursief weergegeven beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek 
op locatie geconstateerd. 

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

Pedagogische praktijk

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan.

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 
observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen.
De observatie heeft plaatsgevonden op dinsdagochtend.

Emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op de kinderen. In één 
groep zitten enkele kinderen samen met de beroepskracht aan tafel voor het eet- en drinkmoment. 
Twee baby's liggen in een wipstoeltje in het zicht van de beroepskracht. De kinderen die klaar zijn 
met eten en drinken mogen van tafel af en gaan met de tweede beroepskracht naar het toilet of 
worden verschoond. De beroepskrachten gaan op een ongedwongen manier om met de 
kinderen. Waar nodig springt het locatiehoofd bij om een baby te troosten of de fles te geven. De 
sfeer is ontspannen.

Persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting.
In de andere groep gaat een groep kinderen buiten spelen. Indien het weer het toelaat gaan de 
kinderen dagelijks één of twee keer een tijd naar buiten. Omdat enkele plassen water op het 
dakterras bevroren zijn, worden deze eerst ontdooid om uitglijden van de kinderen te 
voorkomen. De beroepskracht die de kinderen geholpen heeft met jassen en laarzen aantrekken 
houdt ze ondertussen bezig door samen met ze liedjes te zingen. De kinderen zijn ontspannen en 
het grootste deel van de tijd bezig met hun spel.

Sociale competentie
Kinderen zijn deel van de groep.
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor inrichting en aankleding 
van ruimte en activiteiten. De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om 
kinderen te laten samen spelen. Zo maken de beroepskrachten gebruik van de Uk en Puk methode, 
waarmee de kinderen spelenderwijs activiteiten uitvoeren rondom een thema. Op moment van 
inspectie wordt er gewerkt rondom het thema 'regen'.

Overdracht van normen en waarden
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen.
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen en werken 
samen. Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen.
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Conclusie: Op het kinderdagverblijf worden de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, 
sociale competentie en overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen
 Observaties
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Personeel en groepen

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

De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door middel van presentielijsten en 
personeelsroosters. Er is beoordeeld of de praktijk met de theorie overeenkomt. 

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag ingezien 
van de houder, beroepskrachten en stagiaires. De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de 
eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.

Passende beroepskwalificatie

Tijdens de inspectie zijn de diploma’s van de beroepskrachten ingezien. De diploma’s voldoen aan 
de gestelde voorwaarden zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

Het kinderdagverblijf heeft twee stamgroepen voor de opvang van kinderen:
- Groep 1, voor de opvang van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
- Groep 2, voor de opvang van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar

Beroepskracht-kindratio

Tijdens de inspectie en uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de 
beroepskrachten van week 07 van 2016, blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groepen 
voldoet aan de gestelde eisen.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Plaatsingslijsten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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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)
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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 1 en 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
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

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

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

Planning
Datum inspectie : 16-02-2016
Opstellen concept inspectierapport : 25-02-2016
Vaststelling inspectierapport : 
Verzenden inspectierapport naar houder : 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 

Openbaar maken inspectierapport : 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum


