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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd incidenteel onderzoek.

Beschouwing
De houder van KDV De Petteflet heeft een aanvraag tot ophoging van het aantal kindplaatsen
ingediend bij gemeente Loon op Zand. Op verzoek van gemeente Loon op Zand heeft er een
incidenteel onderzoek plaatsgevonden op locatie op 7 juni 2021. Op het moment van inspectie
blijkt dat de houder voldoende vierkante meters binnen- en buitenruimte beschikbaar heeft om 51
kinderen op te vangen bij het KDV.
Gezien het een incidenteel onderzoek betreft, zijn niet alle voorwaarden beoordeeld. Het onderzoek
richt zich op een aantal relevante voorwaarden binnen de volgende onderdelen:
•
Wijzigingen
•
Pedagogisch beleid
•
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
•
Eisen aan ruimten
Bevindingen
De beoordeling is tot stand gekomen op basis van de documenten die door de manager zijn
overlegd, het interview met de manager van KDV De Petteflet en de observatie op de locatie.
Herstelaanbod
De volgende voorwaarde is in het pedagogisch beleid cq pedagogisch werkplan niet voldoende
concreet beschreven:
•

werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen;

De toezichthouder heeft de manager naar aanleiding van de hierboven beschreven bevinding een
herstelaanbod gegeven van vijf werkdagen waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit
onderzoek hersteld kan worden. De vestigingsmanager heeft hiervan gebruikgemaakt. De manager
heeft het pedagogisch beleidsplan dezelfde dag aangepast en toegestuurd aan de toezichthouder.
Conclusie
Op basis van het incidenteel onderzoek kan worden geconcludeerd dat de houder, na een
herstelaanbod, voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang voor de
uitbreiding naar 51 kindplaatsen.
Toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Wijzigingen
De houder van KDV De Petteflet is op de hoogte van het feit, dat wijzigingen onverwijld moeten
worden meegedeeld aan het college, met het verzoek om de wijzigingen door te voeren in het
Landelijk register kinderopvang (LRK).
De houder heeft de gemeente Loon op Zand verzocht het aantal kindplaatsen van het KDV in het
landelijk register kinderopvang te wijzigen van 41 naar 51. De wijziging dient in te gaan op 6
september 2021.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (manager (op locatie 7 juni 2021))
Interview (Tamara van Ierland (RIE))
Wijzigingsformulier exploitatie (ontvangen door gemeente op 22 maart 2021. Opgeschort (op
aanvraag houder naar 10 augustus 2021))
Landelijk Register Kinderopvang
Website (https://www.kinderopvangmb.nl/kdo-de-petteflet)
Pedagogisch beleidsplan ((staat op website, geen datum of versienummer))
Pedagogisch werkplan (juni 2021)
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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 persoonlijke 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.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische
visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor
deze kinderopvanglocatie.
De volgende voorwaarde is in het pedagogisch beleid cq pedagogisch werkplan niet voldoende
concreet beschreven:
•

werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen;

Herstelaanbod
De toezichthouder heeft de manager naar aanleiding van de hierboven beschreven bevinding een
herstelaanbod gegeven van vijf werkdagen waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit
onderzoek hersteld kan worden. De vestigingsmanager heeft hiervan gebruikgemaakt. De manager
heeft het pedagogisch beleidsplan dezelfde dag aangepast en toegestuurd aan de toezichthouder.
Conclusie
De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel
van toepassing zijn.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (manager (op locatie 7 juni 2021))
Landelijk Register Kinderopvang
Website (https://www.kinderopvangmb.nl/kdo-de-petteflet)
Pedagogisch beleidsplan ((staat op website, geen datum of versienummer))
Pedagogisch werkplan (juni 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 en 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.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij KDV De Petteflet worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep. Het kindercentrum
beschikt over de volgende stamgroepen:
naam groep
Plukkies
Stampertjes
Torteltuin
Torenkamer

leeftijd kinderen
0-2 jaar
0-4 jaar
2-4 jaar
2-4 jaar

maximaal aantal kinderen
10
14
13
14

Vaste gezichten
Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten
werken gedurende de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig
personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) beroepskrachten worden ingezet.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (manager (op locatie 7 juni 2021))
Interview (Tamara van Ierland (RIE))
Observatie(s)
Wijzigingsformulier exploitatie (ontvangen door gemeente op 22 maart 2021. Opgeschort (op
aanvraag houder naar 10 augustus 2021))
Personenregister Kinderopvang
Website (https://www.kinderopvangmb.nl/kdo-de-petteflet)
Pedagogisch beleidsplan ((staat op website, geen datum of versienummer))
Pedagogisch werkplan (juni 2021)
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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 te 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
Binnenspeelruimte
Het kinderdagverblijf beschikt over vier groepsruimtes, te weten:
Naam
groep

Naam ruimte + (aantal
m² binnenruimte)

Aantal
kindplaatsen

Plukkies
Stampertjes
Torteltuin
Torenkamer

37,77 m²
49 m²
47 m²
51 m²

10
14
13
14

Bruto m²
binnenruimte per
kind
37,77 m²
49,6 m²
47,1 m²
51,3 m²

Voldoet
wel/niet
wel
wel
wel
wel

Voor de berekening van het bruto m2 binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal
m2 binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte
nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele
noodroutes.
De groepsruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle
leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is
voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen.
De groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken. Er zijn onder andere:
•
verkleedhoek;
•
huishoek;
•
leeshoek;
•
bouwhoek.
In de binnenruimte van de Plukkies dienen, voordat deze groep geopend wordt, nog fingersafes
geplaatst te worden. Daarnaast worden er nog rolgordijnen opgehangen (aan deze rolgordijnen
zitten geen touwtjes bevestigd maar een staaf).
Tevens dienen de kasten en de verschoningstafel nog gemonteerd te worden voordat groep de
Plukkies van start gaat.
Tijdens het volgende inspectie bezoek zal er gekeken worden of deze acties uitgevoerd zijn.
Slaapkamer
Kinderopvang De Petteflet heeft de beschikking over vijf afzonderlijke slaapruimtes. Er zijn
voldoende bedjes aanwezig voor kinderen tot anderhalf jaar oud.
Buitenspeelruimte
De buitenruimte van het kinderdagverblijf is voldoende ruim om zowel het KDV als de BSO
kinderen gelijktijdig buiten te kunnen laten spelen (de buitenruimte wordt ook gebruikt door BSO
8 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 07-06-2021
De Petteflet te Kaatsheuvel

De Petteflet van dezelfde houder welke zich in hetzelfde pand bevindt als KDV De Petteflet. Naast
de BSO ligt ook een groot grasveld waar de BSO kinderen kunnen spelen.)
De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en beschikt over het volgende;
een zandbak met net met daarboven een overkapping,
gras met bomen,
verharde ondergrond met tegels,
moestuin,
kruiptunnel van coniferen,
fietsjes,
kruiwagen,
ballen,
zandbakmaterialen,
step,
divers los speelmateriaal zoals ballen en materialen voor de zandbak,
3 tuintafels,
zand-/watertafel,
parasol,
Little Tikes glijbaantjes,
Little Tikes wip.

In de buitenruimte staan een aantal spelmaterialen van het merk Little Tikes.
Opmerking; materialen van Little Tikes zijn bedoeld voor gebruik in de huiselijke sfeer en niet voor
intensief gebruik zoals in de kinderopvang. Zodra de materialen vervangen dienen te worden zal er
buitenspelmateriaal aangeschaft dienen te worden voor intensief gebruik voor de kinderopvang. Dit
is besproken met de manager.
Het spelmateriaal is uitdagend, stimulerend en passend bij de leeftijd en het aantal op te vangen
kinderen. De buitenruimte is zodanig ingericht dat er meerdere activiteiten gelijktijdig plaats
kunnen vinden.

Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (manager (op locatie 7 juni 2021))
Interview (Tamara van Ierland (RIE))
Observatie(s)
Wijzigingsformulier exploitatie (ontvangen door gemeente op 22 maart 2021. Opgeschort (op
aanvraag houder naar 10 augustus 2021))
Landelijk Register Kinderopvang
Website (https://www.kinderopvangmb.nl/kdo-de-petteflet)
Plattegrond (Binnen- en buitenruimtes)
Pedagogisch beleidsplan ((staat op website, geen datum of versienummer))
Pedagogisch werkplan (juni 2021)
Informatie beschikbare buitenruimte
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang)
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch 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 )
Personeel en groepen
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
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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)
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: De Petteflet

Website

: http://www.kinderopvangmb.nl

Aantal kindplaatsen

: 41

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang Midden Brabant B.V.

Adres houder

: Postbus 250

Postcode en plaats

: 5170 AG Kaatsheuvel

KvK nummer

: 73376418

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Hart voor Brabant

Adres

: Postbus 3024

Postcode en plaats

: 5003 DA Tilburg

Telefoonnummer

: 088-3686845

Onderzoek uitgevoerd door

: L. van Ingen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Loon op Zand

Adres

: Postbus 7

Postcode en plaats

: 5170 AA KAATSHEUVEL
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Planning
Datum inspectie

: 07-06-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 25-06-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 28-06-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 28-06-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 28-06-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 19-07-2021
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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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