
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Kindercentrum De Boerderij (KDV) 

    Krolhoek 2a 

    5441 PD Oeffelt 

    Registratienummer 718525103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Hart voor Brabant 

In opdracht van gemeente:  Land van Cuijk 

Datum inspectie:   25-01-2022 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 28-02-2022 



 

 

2 van 15 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-01-2022 

Kindercentrum De Boerderij te Oeffelt 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek ...................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................... 3 

Beschouwing ..................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W .............................................................................................. 4 

Observaties en bevindingen ................................................................................................... 5 

Pedagogisch klimaat .......................................................................................................... 5 

Personeel en groepen ........................................................................................................ 7 

Veiligheid en gezondheid .................................................................................................... 9 

Overzicht getoetste inspectie-items ....................................................................................... 11 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 11 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 11 

Veiligheid en gezondheid ................................................................................................... 12 

Gegevens voorziening .......................................................................................................... 13 

Opvanggegevens .............................................................................................................. 13 

Gegevens houder ............................................................................................................. 13 

Gegevens toezicht ............................................................................................................... 13 

Gegevens toezichthouder (GGD) ........................................................................................ 13 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................. 13 

Planning .......................................................................................................................... 13 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .............................................................................. 15 



 

 

3 van 15 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-01-2022 

Kindercentrum De Boerderij te Oeffelt 

 

 

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. 

Beschouwing 

De beschouwing beschrijft de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over het 

kinderdagverblijf en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen van 

het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per domein verder uitgewerkt. 

 

Algemeen 

Het kinderdagverblijf De Boerderij is een kleinschalige agrarische kinderopvang in Oeffelt. Het 

kindercentrum is gelegen op het terrein van een rundveehouderij. 

KDV De Boerderij is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd voor maximaal 16 

kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in 

1 stamgroep. 

Het centrum vindt aandacht voor elkaar, rust, regelmaat en gezelligheid belangrijk. De kinderen 

hebben de gelegenheid om veel buiten te spelen op een ruime en mooie buitenspeelruimte. 

Daarnaast vindt er dagelijks een rondje over de boerderij met de bolderkarren plaats om naar de 

dieren te kijken. 

 

 

Recente inspectiegeschiedenis 

Datum 

onderzoek 

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

2021 Jaarlijks 

onderzoek  

Er is een overtreding geconstateerd op het onderdeel pedagogisch 

beleidsmedewerker en coach (inzichtelijkheid uren naar ouders). 

Na herstelaanbod is de overtreding opgeheven. 

In verband met de Coronapandemie heeft er geen locatiebezoek 

plaatsgevonden. 

2020 Jaarlijks 

onderzoek 

De houder voldoet aan de onderzochte getoetste voorwaarden. 

2019 Jaarlijks 

onderzoek  

Er zijn twee overtredingen geconstateerd op het onderdeel 

Personeel en groepen (opleidingseisen beroepskrachten en 

beroepskracht-kindratio). Door middel van herstelaanbod is de 

overtreding opgeheven. 

 

Huidig onderzoek 

Op 25 januari 2022 stond een onaangekondigd onderzoek gepland. Echter in verband met een 

Corona besmetting op locatie is besloten om telefonisch een gesprek met de houder, een 

beroepskracht en een beroepskracht in opleiding uit te voeren. Op 2 februari 2022 heeft er een 

kort bezoek op het kinderdagverblijf plaatsgevonden en de pedagogische praktijk beoordeeld.  

Dit onderzoek betreft een jaarlijks onderzoek. 

 

In dit onderzoek zijn diverse voorwaarden binnen onderstaande domeinen onderzocht: 

• pedagogisch klimaat 

• personeel en groepen 
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Bevindingen 

Op verzoek van de toezichthouder zijn vooraf en tijdens de inspectie een aantal documenten 

opgestuurd. Deze documenten zijn meegenomen in de beoordeling. 

 

Tijdens de gesprekken met de houder wordt duidelijk dat er aandacht is voor de pedagogisch 

handelen. De pedagogisch coach ondersteunt hierbij. De houder geeft aan dat het centrum de 

observatiemethode aangepast heeft aan de visie van het kindercentrum. Het welbevinden van 

kinderen staat centraal hierin. Ook tijdens het gesprek met de beroepskracht wordt benadrukt dat 

het spelen en vooral het zichzelf kunnen zijn van kinderen belangrijk gevonden wordt. Daarnaast is 

de binnenruimte aangepast en prikkelarmer gemaakt, ook het speelgoed wordt meer afgewisseld 

zodat dit meer rust geeft en dit voor de kinderen steeds weer nieuw is. 

 

Tijdens de inspectie laat de praktijk zien dat een aantal kinderen de gelegenheid hebben om te 

spelen op de mat. Een aantal kinderen gaan naar bed of hebben een rustmoment op de groep.  

De toezichthouder heeft een rondgang door het centrum gemaakt. Op de eerste verdieping waar 

de kinderen slapen was een onveilige situatie met betrekking tot een hekwerk op de overloop. Ook 

lagen er twee kinderen in het aangrenzende kantoortje te rusten op een matrasje. 

Het onderzoek is hierop uitgebreid ten aanzien van het domein veiligheid en gezondheid. 

 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd: 

• Veiligheid en gezondheid  

 

Herstelaanbod 

Door middel van herstelaanbod zijn bovenstaande overtredingen tijdens het onderzoek hersteld. 

 

Conclusie 

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder na herstelaanbod voldoet aan de 

onderzochte voorwaarden. 

 

De 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 

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 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. 

 

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 beschreven is wat de kenmerkende 

pedagogische visie is en hoe de organisatie invulling geeft aan pedagogisch werken met kinderen. 

 

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 gesprekken met de houder en de beroepskracht en de toegestuurde notulen van de 

teamoverleggen. Uit de notulen is te lezen dat het pedagogisch beleidsplan aangepast is en dat alle 

teamleden verzocht is om het beleid te lezen en opmerkingen door te geven. 

 

Naast het beleid, wordt ook de ontwikkeling van kinderen besproken en wordt er gekeken naar de 

uitvoering van het pedagogisch beleid. De beroepskrachten worden begeleid door de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach in de uitvoering en borging van het pedagogisch handelen op de 

werkvloer. De pedagogisch beleidsmedewerker levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling, 

uitvoering en implementatie van het pedagogisch beleid. 

 

Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch 

beleidsplan en hun visie. De kinderen hebben de rust en ruimte om zelf te spelen. Een aantal 

kinderen zit met een van de beroepskracht op de mat en speelt met de kinderen met duplo. Er is 

individuele aandacht voor de kinderen. 

 

Conclusie 

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

Pedagogische praktijk 

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

de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 

opvang wordt geboden.  
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Het centrum heeft vier uitgangspunten gekoppeld aan de vier competenties van Riksen Walraven 

namelijk: 

• Veilig en vertrouwd (bieden van sociaal emotionele ontwikkeling) 

• Spelen is leren (ontwikkelen persoonlijke competentie) 

• Ik, jij, wij samen (ontwikkelen van sociale competentie) 

• Jong geleerd, oud gedaan (ontwikkelen van normen en waarden) 

 

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. 

 

Tijdens het telefonisch contact met de beroepskracht op 25 januari 2022 zijn een aantal 

pedagogische situaties besproken. 

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op woensdag 2 februari 2022 

rond het middaguur. Op dat moment gaan een aantal kinderen naar bed, een kind krijgt de fles. 

Een aantal kinderen spelen op de mat met een van de beroepskrachten. 

Twee kinderen krijgen een moment van rust aangeboden in de groep en twee kinderen in het 

naastgelegen kantoor, zij mogen even op een matrasje rusten. Zij zijn allen 3 jaar. De houder 

geeft aan dat dit een bewuste keuze is om zo de kinderen een moment van rust te gunnen op een 

actieve dag op het kinderdagverblijf. 

 

Tijdens de observatie is zichtbaar dat de beroepskracht de kinderen die spelen op de mat, 

ondersteunt en stimuleert door bijvoorbeeld te zeggen; 'zet het poppetje er maar in'. 

Als een kindje aandacht vraagt door bijvoorbeeld geluid te maken of te huilen wordt het kind 

opgepakt of uit de box gehaald en getroost. De kinderen worden regelmatig geknuffeld. 

 

Op basis hiervan en de observatie is geconstateerd dat de houder voldoende zorg draagt voor het 

bieden van verantwoorde kinderopvang. 

 

Conclusie 

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

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (telefonisch op 25 januari 2022 en 2 februari 2022) 

• Interview anders namelijk: (met de stagiaire en een van de beroepskrachten telefonisch op 25 

januari 2022 en op 2 februari 2022) 

• Observatie(s) (Tijdens het locatiebezoek op 2 februari 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (De Boerderij kinderopvang versie december 2021) 

• Notulen teamoverleg (15-03-2021, 17-05-2021 en 20-09-2021) 
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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. 

 

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 deze inspectie zijn alle beroepskrachten werkzaam op deze locatie, 2 vrijwilligers en de 

beroepskracht in opleiding opgenomen in het personenregister en 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 beroepskrachten die 

werkzaam zijn op dinsdag 25 januari, dinsdag 18 januari en woensdag 19 januari op deze locatie 

zijn bij een voorgaande inspectie ingezien. Zij beschikken allen 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 twee 

personen uitgevoerd. Zij beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

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 de inspectie op 2 februari 2021 is de bezetting als volgt: 

er zijn 15 kinderen aanwezig in de leeftijd van 0-4 jaar met 3 beroepskrachten 
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Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van dinsdag 18 januari, 

woensdag 19 januari en 25 januari blijkt dat de inzet van de beroepskrachten in relatie tot het 

aantal kinderen (beroepskracht-kindratio) volgens de rekenregels van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang, bijlage 1, onderdeel a, tabel 2 wordt uitgevoerd. 

 

Beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Op het kindercentrum is 1 stagiaire werkzaam, welke in principe boventallig worden ingezet op de 

groep. 

De stagiaire wordt momenteel incidenteel ingezet op de groep als beroepskracht. De reden 

hiervoor is dat een van de beroepskrachten ziek is. De stagiaire werkt onder begeleiding van een 

andere beroepskracht. De stagiaire heeft een arbeidscontract (o-urencontract). De houder geeft 

aan dat dit een tijdelijke situatie is. Op basis van het rooster van 3 januari tot en met 21 januari is 

vastgesteld dat de stagiaire incidenteel ingezet wordt. 

 

De stagiaire wordt ingezet conform de gestelde eisen uit de meest recente cao-kinderopvang en de 

cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Gedurende de opvang mag 

maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten 

beroepskrachten bestaan uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

 

Conclusie 

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

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij KDV De Boerderij worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep van maximaal 16 

kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (telefonisch op 25 januari 2022 en 2 februari 2022) 

• Interview anders namelijk: (met de stagiaire en een van de beroepskrachten telefonisch op 25 

januari 2022 en op 2 februari 2022) 

• Observatie(s) (Tijdens het locatiebezoek op 2 februari 2022) 

• Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 25 januari 2022) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (bij een voorgaande inspectie ingezien en in orde 

bevonden.) 

• Plaatsingsoverzicht (van 3 januari 2022 tot en met 21 januari 2022 en op 2 februari 2022) 

• Personeelsrooster (van 3 januari 2022 tot en met 21 januari 2022 en op 2 februari 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (De Boerderij kinderopvang versie december 2021) 

• Diploma pedagogisch coach; bij een voorgaande inspectie ingezien en in orde bevonden. 

• Gespreksformulier voortgang (stagiaire) 

• Inzetbaarheid PW stagiaire (document van KDV Boerderij) 
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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.  

 

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 

 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk. 

 

Slapen op de eerste verdieping 

Tijdens de rondgang door het centrum is geconstateerd dat een tweetal bedjes op de overloop van 

de eerste verdieping staan. Kinderen slapen hierin. Op de overloop is ter afscherming van de trap 

een hekwerk geplaatst. De spijlafstand van dit hekwerk is naar schatting 10-12 cm. Dit kan een 

gevaar opleveren voor de kinderen. De houder geeft aan dat er voorheen een doek tussen 

gevlochten was, echter deze is verwijderd.  

De houder dient te zorgen voor een veilige balustrade, zeker gezien de zeer smalle trapopgang. 

Spijlafstand mag maximaal tussen de 4.5 en 6.5 cm zijn in verband met gevaar op beknelling. De 

houder is de mogelijkheid tot herstel aangeboden en heeft hiervan gebruik gemaakt. 

 

Herstelaanbod 

De houder heeft een viertal foto's gestuurd waarop zichtbaar is dat de balustrade voorzien is van 

plexiglas, waardoor kinderen niet meer met hun hoofd tussen de spijlen kunnen komen. 

 

Het beleid veiligheid en gezondheid en protocol 'Veilig slapen' is opgevraagd bij de houder en 

nagestuurd. Hierin zijn de veiligheidsaspecten ten aanzien van het slapen op de eerste verdieping 

opgenomen. 

 

Slapen van de kinderen op de groep  

Tijdens de observatie liggen een tweetal kinderen in het aangrenzend kantoor te rusten op een 

matrasje. De deur van het kantoortje staat open en de kinderen zijn in de gaten te houden en 

hoorbaar vanuit de binnenruimte. Ook in de binnenruimte werden op dat moment twee kinderen te 

rusten gelegd. Een van de kinderen in de grondbox en een ander kind in de speelhoek van het 

keukentje. Het betroffen kinderen van drie jaar. Met de houder is dit besproken, de kinderen 

slapen niet meer 's middags maar krijgen zo toch een rustmoment aangeboden. 

 

In de kantoorruimte staat een open kast en een bureau met bureaustoel. Uit het beleid veiligheid 

en gezondheid is niet op te maken hoe het toezicht en hiermee ook de veiligheid van de kinderen 

gewaarborgd is. 

Hiervoor is via de mail contact gezocht met de houder en zij geeft aan dat het slapen in de 

kantoorruimte explicieter opgenomen wordt met daarbij de waarborgen voor veiligheid. 

 

De houder heeft het slapen/rusten van de kinderen explicieter opgenomen in het protocol 'Veilig 

slapen' dat op 22 februari 2022 nagestuurd is. Hierin staan de afspraken rondom rustplekjes in de 

woonkamer/kantoor opgenomen. Met betrekking tot de borging van het slapen op kantoor staat 
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het volgende opgenomen: Wij zorgen dat er ten allen tijde, een PM’er binnen gehoorafstand van de 

rustende kinderen zijn. Bijvoorbeeld een PM-er doet administratieve werkzaamheden op het 

kantoor of aan tafel in de woonkamer. 

 

Slapen in de buitenbedjes 

De houder maakt gebruik van een zestal buitenbedjes. Er wordt toezicht gehouden door middel van 

een babyfoon en regelmatig gaan kijken door de beroepskracht. 

Het gebruik van de buitenbedjes is opgenomen in de beleid veiligheid/protocol slapen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet, na herstelaanbod, 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: 

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (telefonisch op 25 januari 2022 en 2 februari 2022) 

• Observatie(s) (Tijdens het locatiebezoek op 2 februari 2022) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Kinderopvang de Boerderij versie januari 2021) 

• Protocol 'Veilig slapen' versie februari 2022 
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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) 

 

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; 

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. 
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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) 

 
 

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) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindercentrum De Boerderij 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Jacoba Lamberta Antonia Timmers 

KvK nummer : 17138282 

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 :  C. van Hulst 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Land van Cuijk 

Adres : Postbus 7 

Postcode en plaats : 5360 AA Grave 

 

Planning 

Datum inspectie : 25-01-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-02-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 28-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-02-2022 
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Openbaar maken inspectierapport : 21-03-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


