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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. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze worden elders in 
het inspectierapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Kinderdagverblijf 't Werfje is een kindercentrum gelegen aan Kijldijk in Oosteind. Het 
kinderdagverblijf biedt opvang aan maximaal 32 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het is een 
agrarische opvang, daarbij wordt de houder ondersteund door de vereniging Agrarische 
kinderopvang (VAK). 
  
De ruimten 
De groepsruimten hebben een oppervlakte van 56 m² en 76 m². 
De buitenruimte heeft een oppervlakte van ongeveer 224 m². 
  
Inspectiegeschiedenis 
01-01-2018 registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) 
15-03-2018 onderzoek na registratie houder voldoet niet aan volgende voorwaarden Domein 
Pedagogisch Klimaat, item pedagogisch beleid en Domein Veiligheid en Gezondheid, item 
veiligheid- en gezondheidsbeleid.  
   
Bevindingen op hoofdlijnen  
Op verzoek van de gemeente Oosterhout heeft een nader onderzoek plaatsgevonden dat zich heeft 
gericht op de voorwaarden met betrekking tot Domein Pedagogisch Klimaat, item pedagogisch 
beleid en 
Domein Veiligheid en Gezondheid, item veiligheid- en gezondheidsbeleid.  
Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de overtredingen door de houder zijn opgelost en deze 
voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan aanwezig. Daarnaast hanteert de houder een 
pedagogisch werkplan met daarin het locatie gebonden beleid. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft zich ingespannen om de overtredingen op te lossen. De houder voldoet aan de 
beoordeelde wettelijke eisen.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2018) 
 Pedagogisch werkplan (versie 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen het domein veiligheid en gezondheid is beoordeeld of de houder voldoet aan alle wettelijke 
eisen inzake het veiligheids- en gezondheidsbeleid.  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat: 
De vloeren in beide groepsruimten vlak zijn gemaakt. 
De luchtkwaliteit is verbeterd doordat de houder de aanpalende schuur volledig heeft afgesloten 
van de tweede groepsruimte. Wat de hygiëne ten goede komt in zowel de groep- als toiletruimte. 
Het hoofdstuk over het grensoverschrijdend gedrag is uitgewerkt. 
  
De houder heeft zich ingespannen om alle overtredingen op te lossen. De houder voldoet aan de 
beoordeelde wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 : 4909AX Oosteind 
KvK nummer : 66919843 
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 :  M van Bodegom 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oosterhout 
Adres : Postbus 10150 
Postcode en plaats : 4900GB OOSTERHOUT NB 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-07-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 09-08-2018 
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