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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Conclusie  

De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn. 

 

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

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.  

 

Kinderdagverblijf 't Werfje maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie 't Werfje. 

Kinderdagverblijf 't Werfje is gevestigd in een omgebouwd staldeel van een boerderij aan de 

Kijldijk in Oosteind. Er wordt opvang geboden aan twee groepen van maximaal 32 kinderen in de 

leeftijd 0-4 jaar.  

 

Het kindercentrum heeft de beschikking over de volgende ruimtes:  

• groepsruimte De Koetjes: 76,0 m²  

• groepsruimte De Kalfjes: 56,0 m²  

• buitenruimte: 224,0 m²  

 

Onderzoeksgeschiedenis  

02-10-2017: aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

ingediend bij de gemeente Oosterhout.  

20-11-2017: onderzoek voor registratie. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

01-01-2018: registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  

15-03-2018: onderzoek na registratie. De houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot:  

 domein pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleid 

 domein veiligheid en gezondheid, item veiligheid- en gezondheidsbeleid 

09-07-2018: nader onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

08-07-2019: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot:  

  domein pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleid  

 domein veiligheid en gezondheid, item veiligheids- en gezondheidsbeleid  

29-10-2019: nader onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

13-07-2020: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

29-04-2021: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

07-12-2021: incidenteel onderzoek n.a.v. een melding. De houder voldoet aan de beoordeelde 

wettelijke eisen.  

06-01-2022: incidenteel onderzoek n.a.v. een melding. De houder voldoet niet aan de beoordeelde 

wettelijke eisen. 

Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot:  

 domein veiligheid en gezondheid, item veiligheids- en gezondheidsbeleid 
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Bevindingen op hoofdlijnen  

Op verzoek van gemeente Oosterhout heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden. De 

overtredingen binnen domein veiligheid en gezondheid zijn hersteld. De houder voldoet aan de 

beoordeelde wettelijke eisen.    

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

Het rapport van vorig onderzoek bij KDV 't Werfje d.d. 06-01-2022 staat nog niet in het LRK. 
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Observaties en bevindingen 

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 houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en 

gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd en is een continu proces 

van het vormen van bele id, implementeren, evalueren en actualiseren. Het beleid is actueel en 

compleet. 

 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het vastgestelde 

veiligheids- en gezondheidsbeleid en uitleg kunnen geven over de uitvoering van het beleid in de 

praktijk.    

Uit observaties op locatie en interviews met houder en beroepskrachten blijkt dat, om risico's op 

gezondheid en veiligheid te voorkomen: 

- er gesprekken met beroepskrachten zijn geweest betreffende veiligheid en gezondheid en 

coachingsbijeenkomsten staan gepland 

- gevaarlijke stoffen na gebruik meteen worden teruggezet 

- kinderen niet meer naar de schapenwei gaan 

- op het terrein extra hekken zijn geplaatst 

 

De houder van het kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de kinderdagopvang te 

allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   
 

Gebruikte bronnen 

 Observaties 

 Interview houder 

 Interview beroepskrachten 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 11.1, 03-2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinde ren; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf 't Werfje 

Website : http://kinderdagverblijftwerfje.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000035505850 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf 't Werfje V.O.F. 

Adres houder : Kijldijk 1 

Postcode en plaats : 4909 AX Oosteind 

KvK nummer : 66919843 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-6392000 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. van Boxsel 

I. van den Bosch 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oosterhout 

Adres : Postbus 10150 

Postcode en plaats : 4900 GB OOSTERHOUT NB 
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Planning 

Datum inspectie : 14-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-05-2022 
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