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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.
In verband met het coronavirus en de maatregelen van het RIVM heeft het jaarlijks onderzoek
plaatsgevonden middels een interview met de houder via beeldbellen op 29 -04-2021 en, na
versoepeling van de maatregelen, een observatie op de opvanglocatie op 11-05-2021.
Beschouwing
Conclusie
De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kin dercentrum,
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 aangeboden 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 beoord eelde wettelijke eisen.
01-01-2018: registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
15-03-018: 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.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het jaarlijks onderzoek voldoet de houder aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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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 p ersoonlijke 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 en een pedagogisch werkplan a anwezig. De houder
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan en
werkplan 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 stamgroep De Kalfjes is waargenomen op dinsdagmiddag
11-05-2021. Aanwezig zijn vier baby's, twee dreumesen en twee beroepskrachten.
De sfeer is ontspannen. De baby’s zijn hoorbaar en zichtbaar ‘bezig’: geluidjes, kirren, met handje
ergens op slaan, kruipen. Een baby rolt door de groepsruimte en ontdekt telkens een ander
speelgoedje dat zijn interesse wekt.
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden (bijvoorbeeld karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact met het kind wordt
die kennis gebruikt. Een beroepskracht die een tweeling te eten geeft: “Je eet meestal meer dan je
zusje. Je bent ook iets groter.”
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Bijvoorbeeld: tegen een baby die op
schoot zit bij een beroepskracht en diens mo ndkapje met zijn handje onderzoekt, zegt de
beroepskracht: “Gek, hè, zo’n mondkapje.” Of tegen een baby die laat merken genoeg gedronken
te hebben: “Hoef je niet meer, lieverd?”
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij
reageren op initiatieven van de beroepskracht. Een beroepskracht trekt een kind haar skipakje aan
om een wandelingetje naar de schaapjes te maken. Ze vraagt aan de andere kinderen: “Willen
jullie ook mee?”, waarop twee baby’s naar de beroepskracht schuiven.
De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de babyfase gestimuleerd wordt.
Beroepskrachten prikkelen de zintuigelijke manier van ontwikkelen van baby’s door
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spelmateriaalkeuze en de manier van aanbieden. Zo wordt er geknutseld met watjes en gespeelt
met scheerschuim.
De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf
gemaakt. Er is verband tussen de werkjes en thema -activiteiten.
Kinderen gaan dagelijks een deel van de tijd naar buiten. De beroep skrachten maken gebruik van
de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden.
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.
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 houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (Verenigde Agrarische Kinderopvang versie 3.0, juli 2019, incl. 4
bijlagen)
Pedagogisch werkplan (KDV versie 8.4, januari 2021)
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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 e n 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 afgelopen jaar aangenomen beroepskrachten , de pedagogisch
beleidsmedewerker en de locatiemanager zijn geregistreerd en gekoppeld.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.
Opleidingseisen
De toezichthouder heeft de diploma’s van de afgelopen jaar aangenomen beroepskrachten
steekproefsgewijs 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
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen, de roosters van de beroepskrachten en tijdens het
onderzoek blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groepen voldoet.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aan tal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.
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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 houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskrachten)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 15 t/m 17, 2021)
Personeelsrooster (week 15 t/m 17, 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om t e spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen en voldoen aan de wettelijke eisen.
Het kinderdagverblijf beschikt over tenminste 3,5 m² binnenruimte en tenminste 3,0 m² vaste
buitenruimte per aanwezig kind.
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
Er zijn afzonderlijke slaapruimtes. Deze zijn afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Gebruikte bronnen



Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
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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 pedag ogisch 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 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;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren w erkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het w oonadres 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.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
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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 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel va n het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet kinderopvang )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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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)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit 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

: 076-5282000

Onderzoek uitgevoerd door

: S. van Boxsel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Oosterhout

Adres

: Postbus 10150

Postcode en plaats

: 4900 GB OOSTERHOUT NB

Planning
Datum inspectie

: 29-04-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 24-06-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 14-07-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 15-07-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 15-07-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 04-08-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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