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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 onderzoek na registratie. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 

• documentenonderzoek 

• locatiebezoek 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

 

• pedagogisch klimaat 

• personeel en groepen 

• veiligheid en gezondheid 

• ouderrecht 

 

Bij de volgende hoofdstukken is niet aan alle beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

 

• pedagogisch klimaat (1 voorwaarde; handelen conform beleid) 

• personeel en groepen (1 voorwaarde; opvang in groepen) 

• veiligheid en gezondheid (1 voorwaarde; kinder EHBO) 

 

Herstelaanbod 

Middels herstelaanbod heeft de houder alle bovenbeschreven overtredingen hersteld.  

 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

 

In opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft er op 17 november 2022 een 

onaangekondigd onderzoek na registratie plaatsgevonden bij kinderdagverblijf (kdv) de Kleine 

Beren. 

 

Algemene kenmerken 

Kdv de Kleine Beren maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang 

Berenhuis. Het kdv is gehuisvest in basisschool de Kleine Beer en heeft op deze locatie de 

beschikking over twee eigen groepsruimtes en één slaapkamer. Gedurende afgesproken tijdstippen 

mogen zij tevens gebruik maken van de speelzaal en een speellokaal van de basisschool. Kdv de 

Kleine Beren biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud. De opvang vindt plaats 

in één stamgroep voor maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud. Kdv de Kleine 

Beren is een gesubsidieerd kindercentrum voor het aanbieden van voorschoolse educatie. De 
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kwaliteitseisen vanuit het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie zijn beoordeeld 

binnen het hoofdstuk pedagogisch klimaat. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 

Datum 

onderzoek  

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

29 augustus 

2022 

Onderzoek voor 

registratie 

De houder voldoet aan alle beoordeelde kwaliteitseisen. De 

gemeente is positief geadviseerd om het kinderdagverblijf in 

exploitatie te laten gaan. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

• pedagogisch beleid 

• pedagogische praktijk 

• voorschoolse educatie 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

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. 

 

Handelen conform beleid 

Om ervoor te zorgen dat beroepskrachten handelen conform dit pedagogisch beleidsplan wordt het 

beleid, of onderdelen hiervan, tijdens vergaderingen besproken met de beroepskrachten. Dit blijkt 

uit de observatie, gesprekken met de beroepskracht en de toegestuurde notulen. 

 

In de praktijk blijkt dat de kinderen van het kdv op dagelijkse basis vanaf 17.00u worden 

opgevangen bij de bso in de groepsruimte van de bso. Hiervan staat geen beschrijving 

opgenomen.  

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

 

Herstelaanbod 

De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan waardoor de overtreding lopende het 

onderzoek hersteld kan worden. De houder heeft hiervan gebruik gemaakt en een aanpassing in 

het handelen in de praktijk doorgevoerd; er wordt niet meer samengevoegd met de bso. Alle 

kinderen van het kdv blijven op hun eigen groep tot zij zijn opgehaald. Met deze aanpassing draagt 

de houder er zorg voor dat te allen tijde een beroepskracht van het kdv aanwezig is tot alle 

kinderen van het kdv zijn opgehaald.  

 

Conclusie na herstelaanbod 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 
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Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 

de pedagogische praktijk en interviews met de aanwezige beroepskracht is beoordeeld of 

verantwoorde opvang wordt geboden.  

De toezichthouder beoordeelt of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan waarin 

opgenomen de vier pedagogische doelen in het kader van het bieden van verantwoorde 

dagopvang. Namelijk het bieden van sociaal emotionele veiligheid, het ontwikkelen van 

persoonlijke en sociale competenties en het ontwikkelen van normen en waarden bij kinderen. 

 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). In dit veldinstrument zijn per basisdoel 

indicatoren opgenomen. Onder iedere indicator staan gedragsbeschrijvingen van pedagogisch 

medewerkers en/of kinderen. Bij het beschrijven van de pedagogische praktijk gebruikt de 

toezichthouder deze gedragsbeschrijvingen (schuin gedrukte tekst) met daaronder een voorbeeld 

van wat in de praktijk is waargenomen. 

 

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op 17 november 2022. 

Gedurende deze ochtend zijn de volgende activiteiten waargenomen: 

 

• Ontvangst kinderen 

• Vrij spel 

• Tafelmoment 

 

Op basis van de observatie is geconstateerd dat de houder voldoende zorg draagt voor het bieden 

van verantwoorde kinderopvang. De volgende situaties zijn onder meer waargenomen:  

 

Emotionele veiligheid 

Energie en sfeer (0-4)   

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen.   

Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 

als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.  

 

Praktijksituatie: 

De kinderen ogen ontspannen en vermaken zich. Zowel met elkaar als individueel. Een van de 

kinderen heeft moeite met afscheid nemen van haar vader, zij toont verdriet. Het kind laat zich 

door de beroepskracht troosten, knuffelen en afleiden. Het verdriet is al snel over. Wel blijft zij bij 

de beroepskracht zitten en vraagt non-verbaal de nabijheid van de beroepskracht. Hier wordt 

gehoor aan gegeven en het kind oogt een tijdje later ontspannen. Tijdens het tafelmoment tonen 

alle kinderen blijdschap en nemen actief deel aan de activiteit met Puk. Er wordt gelachen en er 

worden grapjes gemaakt. 

 

Overdracht van normen en waarden 

Rituelen en voorspelbaarheid (0-4)  

De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 

Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht.   

 

Praktijksituatie:   

Wanneer het tijd is om te gaan eten en drinken zitten de kinderen aan tafel. De beroepskracht zet 

het fruit op tafel. Een van de kinderen zegt: "Wachten". De beroepskracht glimlacht naar hem en 

zegt: "Já goedzo, even wachten!" Het kind glimlacht (trots) terug.  
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Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

Voorschoolse educatie 

Aanbod en methode 

Het kinderdagverblijf biedt voorschoolse educatie aan volgens de methode Uk en Puk. Er wordt 

minimaal 16 uur per week, gedurende 40 weken, voorschoolse educatie aangeboden. Dit aanbod is 

als volgt beschreven in het beleid: 

"Scenario 1  

Ma-di-do Ochtend: 08.15-12.15 (4 uur)  

Middag: 13.00 -17.00 (4 uur)  

 

Scenario 2  

Ma-di-do Ochtend: 07.30-13.00 (5,5)  

Middag: 13.00-18.30 (5,5)" 

 

Hiermee krijgen alle kinderen vanaf het moment dat ze 2,5 jaar zijn tot zij 4 jaar oud zijn (in 

anderhalf jaar), 960 uur VE aangeboden.  

 

Op de groep zijn maximaal twaalf kinderen met twee beroepskrachten aanwezig.  

 

Kwalificatie-eisen beroepskrachten 

Beroepskrachten  

De beroepskrachten werkzaam op de groepen waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 

beschikken over een getuigschrift voor het bieden van voorschoolse educatie. 

 

Daarbij hebben de beroepskrachten aantoonbaar het taalniveau Nederlands, ten minste niveau 3F, 

op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.  

 

Pedagogisch beleidsmedewerker VE  

De pedagogisch beleidsmedewerker VE beschikt over een passende opleiding zoals opgenomen in 

de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.  

 

Uitvoering praktijk  

Aan de hand van observaties en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of er op concrete en 

toetsbare wijze uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleid.  

 

Onderdeel Uitvoering praktijk 

Kenmerkende visie Er is oog voor ieder kind. Ieder kind wordt gestimuleerd op zijn/haar 

eigen niveau. Het activiteitenaanbod is ruim; er zijn diverse 

spelmogelijkheden. De ruimte is aantrekkelijk ingericht en daagt uit tot 

spel.  

 

Stimuleren van de 

ontwikkeling 

Het kindercentrum biedt voorschoolse educatie aan volgens de 

methode van Uk en Puk. 

Dit is zichtbaar doordat de beroepskracht bijvoorbeeld liedjes zingt, 

aandacht besteedt aan rekenen (tellen) en pop Puk betrekt bij de 

activiteit. 

Tijdens het onderzoek wordt gewerkt met het thema Sinterklaas. 

Wanneer de kinderen aan tafel zitten pakt de beroepskracht Puk erbij. 
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Puk heeft een mijter op. Het gesprek over het thema Sinterklaas komt 

op een spontane manier op gang. Een kind benoemd de stoomboot. 

Vervolgens wordt gezamenlijk gekeken waar in de ruimte nog meer een 

stoomboot te zien is. De beroepskracht stelt vragen aan de kinderen en 

herhaalt duidelijk wat zij zeggen. Spelenderwijs wordt aandacht 

besteed aan het stimuleren van de ontwikkeling.  

 

Volgen van de 

ontwikkeling en 

afstemming aanbod 

De kinderen worden gevolgd middels het kind-volgsysteem 

Konnekt/Parnassys. Observaties en het maken van notities vinden 

dagelijks plaats, eenmaal per jaar een (volledige) registratie. Na het 

invullen van deze jaarlijkse registratie vindt een oudergesprek plaats 

waar de bevindingen met de ouders worden gedeeld.  

Indien nodig wordt het aanbod afgestemd op het kind. VE kinderen 

hebben een plan van aanpak om aan de doelstellingen te werken. De 

beroepskracht verklaart dat zij met een VE kind iedere dag een extra 

individuele activiteit onderneemt. Zo houdt zij de ontwikkeling strak in 

de gaten en past haar aanbod daarop aan. Daarnaast is er goed overleg 

met externe partijen, die met haar meekijken en haar voorzien van 

tips.  

 

Ouderbetrokkenheid Ouders worden betrokken door middel van: 

- Nieuwsbrieven 

- Direct contact 

- Ouderportaal 

- Stimuleren om thuis activiteiten te doen 

- Jaarlijks oudergesprek 

 

Inrichting ruimte en 

passend materiaal 

De inrichting van de ruimte sluit aan bij de methode en het thema. De 

ruimte is sfeervol ingericht en aangekleed met thema gerelateerde 

versiering en attributen. 

Er zijn diverse speelhoeken, dagritmekaarten en een thema tafel 

aanwezig. De thema tafel bevindt zich op kindhoogte en is als speeltafel 

bedoeld. De kinderen kunnen hier met thema gerelateerd materiaal 

spelen zoals neppe pepernoten, een kleine jute zak, verkleedkleding 

zoals een mijter etc.. Boven deze thematafel hangt de woordspin. Bij 

deze woordspin zijn diverse afbeeldingen opgehangen met daaronder 

het woord geschreven. Aan deze woorden wordt gedurende het thema 

extra aandacht besteed. Dit is ook terug te zien tijdens de observatie in 

de praktijk.  

Daarnaast zijn er voldoende leesboeken aanwezig. 

 

Doorgaande lijn 

basisschool 

Er vindt een (warme) overdracht plaats van het kinderdagverblijf naar 

de basisschool. Er is regelmatig overleg met de basisschool en er 

worden gezamenlijk activiteiten georganiseerd. Gedurende één week 

per maand mogen de kinderen van het kdv op een vaste tijd in de 

kleuterklas gaan spelen. Ook komen er soms kinderen vanuit de 

kleuterklas op het kdv spelen.  

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 



 

 

9 van 23 

Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 17-11-2022 

KDV de Kleine Beren te Berlicum 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview beroepskracht 

• Observatie(s) (d.d. 17 november 2022) 

• Website (https://www.berenhuis.nl/) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Notulen teamoverleg 

• Certificaten voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

• opleidingseisen 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen 

• gebruik van de voertaal 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De beroepskrachten die aanwezig zijn geweest in 

week 46 van het jaar 2022, zijn allen ingeschreven in het personenregister kinderopvang en door 

de houder gekoppeld aan de organisatie. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De diploma’s van de beroepskracht die tijdens het 

inspectiebezoek aanwezig is op deze locatie zijn ingezien. Zij beschikt over een passend diploma 

overeenkomstig de actuele Cao Kinderopvang. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en 

houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De taken van 

de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen een organisatie samengevoegd worden tot één 

functie of twee losse functies. 

 

Op deze locatie worden de taken van pedagogisch coach en van beleidsmedewerker door één 

persoon uitgevoerd. Zij beschikt over een HBO werk- en denkniveau (taak pedagogisch 

beleidsmedewerker) danwel over een over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk (taak pedagogisch coach). 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beroepskracht kindratio 

Op het moment van het locatiebezoek worden er vier kinderen onder begeleiding van één 

beroepskracht opgevangen. Hiervan zijn twee kinderen twee jaar oud, en twee kinderen drie jaar 

oud. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen. 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van 14, 15 en 16 

november 2022, blijkt dat de inzet van de beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen 
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(beroepskracht-kindratio) volgens de rekenregels van het Besluit kwaliteit kinderopvang wordt 

uitgevoerd. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij kdv de Kleine Beren wordt opvang geboden in één stamgroep. Wanneer de bezetting van het 

aantal kinderen toeneemt zal er een peutergroep bijkomen.  

In de praktijk blijkt dat de kinderen van het kdv op dagelijkse basis vanaf 17.00u worden 

samengevoegd met de bso in de groepsruimte van de bso. Met de houder is besproken dat dit, in 

deze vorm, niet toegestaan is. Het kdv en bso betreffen twee verschillende opvangvormen met 

twee verschillende LRK nummers. Deze mogen, ondanks dat zij van dezelfde houder zijn en op 

hetzelfde adres geregistreerd zijn, niet (op deze manier) met elkaar worden samengevoegd.  

 

De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) 

beroepskrachten worden ingezet. 

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 

zijn. 

 

Herstelaanbod 

De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan waardoor de overtredingen lopende 

het onderzoek hersteld kunnen worden. De houder heeft hiervan gebruik gemaakt en een 

aanpassing gemaakt in zowel het beleidsplan, het personeelsrooster en het handelen in de praktijk. 

Deze aanpassing zorgt ervoor dat de beroepskracht van het kdv aanwezig blijft tot alle kinderen 

van het kdv zijn opgehaald. Hiermee wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.  

 

Conclusie na herstelaanbod 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Op de dagopvang wordt Nederlands gesproken en de documenten zijn geschreven in de 

Nederlandse taal. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview beroepskracht 

• Observatie(s) (d.d. 17 november 2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (https://www.berenhuis.nl/) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten (14, 15 en 16 november van het jaar 2022) 

• Personeelsrooster (14, 15 en 16 november van het jaar 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid 

• meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. In dit onderzoek zijn de volgende documenten 

meegenomen in de beoordeling: 

 

• Beleid veiligheid en gezondheid 

• Notulen 

 

Cyclisch proces  

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. Op basis van een steekproef (observatie en gesprekken) uit de 

praktijk, blijkt het beleid actueel te zijn en passende maatregelen worden genomen. 

 

Uit interviews met de beroepskracht blijkt dat zij op de hoogte is van het beleid en betrokken 

worden bij de inhoud van het beleid. De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de 

beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, evalueren en implementeren. 

 

Eerste hulp aan kinderen 

De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 

Voor de steekproef is het personeelsrooster over de periode 14, 15, 16 en 17 november 2022 

opgevraagd en is gecontroleerd of er minimaal één beroepskracht (één volwassene) per dag 

aanwezig was die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen volgens de in 

de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. Uit de steekproef blijkt 

dat de houder niet op ieder moment voldoet aan deze voorwaarde. Op 14 november is tussen 

17.00u tot 18.30u één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig. Deze beroepskracht is niet in 

het bezit van een geldig kinder EHBO certificaat.  

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 

zijn. 

 

Herstelaanbod 

De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan waardoor de overtredingen lopende 

het onderzoek hersteld kunnen worden. De houder heeft hiervan gebruik gemaakt en een 

aanpassing in het personeelsrooster gemaakt. Met deze aanpassing draagt de houder er zorg voor 

dat te allen tijde een beroepskracht aanwezig is welke gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp voor kinderen. 

 

Conclusie na herstelaanbod 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de handelwijze. Dit blijkt uit 

gesprekken met beroepskracht. Zij is op de hoogte van de te nemen stappen en weet hoe zij moet 

handelen. Door middel van scholing (1x per jaar e-learning meldcode) en het bespreken tijdens 

vergaderingen zal de kennis worden vergroot en onderhouden. Daarnaast is de meldcode voor de 

beroepskrachten inzichtelijk via de personeels app 'Bepp'. Deze kunnen de beroepskrachten te 

allen tijde raadplegen. 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview beroepskracht 

• Observatie(s) (d.d. 17 november 2022) 

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Huisregels/groepsregels 

• Personeelsrooster (14, 15 en 16 november van het jaar 2022) 

• Notulen teamoverleg 

• Poster meldcode 
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Ouderrecht 

 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

• Informatie 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Informatie 

De houder informeert de ouders via het intakegesprek, de website en het ouderportaal. 

Ouders worden voldoende geïnformeerd over de verplichte onderdelen: 

 

• het te voeren beleid 

• het inspectierapport 

• de geschillencommissie 

• de inzet van het aantal beroepskrachten en de tijden waarop hiervan wordt afgeweken 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview beroepskracht 

• Website (https://www.berenhuis.nl/) 
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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 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) 

 
 

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) 

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 
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Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

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

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
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f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

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) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 

 

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) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV de Kleine Beren 

Website : http://www.berenhuis.nl 

Vestigingsnummer KvK : 172008760000 

Aantal kindplaatsen : 25 

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 : Stichting Kinderopvang Berenhuis 

Adres houder : Schuurkerkpad 33 

Postcode en plaats : 5258 AE Berlicum 

Website : www.berenhuis.nl 

KvK nummer : 41084279 

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 :  S. van  Loo 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sint-Michielsgestel 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5270 GA SINT-MICHIELSGESTEL 
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Planning 

Datum inspectie : 17-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 08-12-2022 

Zienswijze houder : 13-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 15-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 06-01-2023 

 

 

 



 

 

23 van 23 

Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 17-11-2022 

KDV de Kleine Beren te Berlicum 

 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Stichting Kinderopvang Berenhuis wil alle kinderen een veilige, warme plek bieden waar zij zichzelf 

goed kunnen ontwikkelen. Dat vraagt betrokken pedagogisch professionals die met volle aandacht 

en met vertrouwen het perfecte pedagogisch klimaat neer kunnen zetten in alles wat zij doen. Het 

is elke keer weer een feest terug te lezen in de rapporten dat die beoogde pedagogische kwaliteit 

ook gezien wordt door de inspecteur. Dat verdient een groot compliment naar onze pedagogisch 

professionals. Zonder hun inzet en betrokkenheid kan het Berenhuis niet zijn waar ze voor staat. 

Een pluim voor het personeel van KC de Kleine Beer! 

Mathelijne Smids 

Directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Berenhuis 

 

 

 

 

 

 

 


