
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Inspectierapport 
Groene Kidsintown op de hoek (KDV) 
Doormanlaan 1 

5694EA Son en Breugel 
Registratienummer 290819076 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Toezichthouder:   GGD Brabant-Zuidoost 
In opdracht van gemeente:  Son en Breugel 

Datum inspectie:    16-04-2018 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 04-06-2018 

 



 

2 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-04-2018 
Groene Kidsintown op de hoek te Son en Breugel 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 

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

Observaties en bevindingen .............................................................................................. 6 

Overzicht getoetste inspectie-items .................................................................................. 10 

Gegevens voorziening ..................................................................................................... 17 

Gegevens toezicht .......................................................................................................... 17 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 18 



 

3 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-04-2018 
Groene Kidsintown op de hoek te Son en Breugel 

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 
Peuterspeelzaal Op de Hoek biedt sinds augustus 2014 peuterspeelzaalwerk aan in een lokaal van 
BS De Krommenhoek aan de Doormanlaan te Breugel. De peuterspeelzaal is destijds door drie 

ouders opgericht d.m.v. een eigen stichting om het model van het voormalige peuterspeelzaalwerk 
nieuw leven in te blazen. 
  
In het najaar van 2015 is de stichting PSZ Op de hoek omgevormd tot een BV en is een franchise-
constructie aangegaan met Kinderopvangorganisatie Kidsintown uit Oss. Voorafgaand aan de 
volledige harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, is besloten om zich aan te 
melden als dagopvang, zodat ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Groene Kidsintown Op 

de hoek in BS De Krommenhoek blijft echter "gewoon" peuterspeelzaalwerk aanbieden op vier 

ochtenden per week voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Daarnaast is vanwege de grote 
vraag op 02-11-2015 een 2e vestiging geopend in BS De Regenboog. Op deze locatie wordt ook 
voorschoolse educatie (VVE) aangeboden. 
  
Het peuterspeelzaalwerk vindt plaats in het lokaal dat ook gebruikt wordt door de vóór- en 

naschoolse opvang van Korein Kinderplein Doormanlaan, waardoor de materialen telkens moeten 
worden opgeruimd in gesloten kasten en waardoor weinig werkjes van de kinderen en 
themagerichte aankleding in het lokaal te vinden zijn. De peuterspeelzaal maakt op vaste tijden 
gebruik van de ingerichte buitenspeelplaats van de basisschool. 
  
Inspectiegeschiedenis 2015-heden 
Op 11-09-2015 heeft een volledig jaarlijks onderzoek plaatsgevonden op de peuterspeelzaal. 

Er werden 14 overtredingen geconstateerd: 
• het pedagogisch beleidsplan was niet compleet. De zes ontbrekende onderdelen zijn in het 

kader van overleg en overreding alsnog toegevoegd, zodat de overtredingen zijn opgelost. 
• de vrijwilliger was niet in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. Deze is alsnog 

overlegd op 09-10-2015, waardoor de overtreding is opgelost; 
• de vrijwilliger was door de houder niet op de hoogte gesteld van de risico-inventarisaties 

veiligheid en gezondheid, het beleid dat daaruit voortkomt en de meldcode 

kindermishandeling; 
• de houder had geen klachtenjaarverslagen opgestuurd naar de GGD vóór 01-06-2015. Na 

overleg en overreding zijn deze overtredingen opgelost. 
• De houders hebben een leerbare houding getoond en gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

de papieren overtredingen in het kader van overleg en overreding binnen een week op te 
lossen.  Op 4 12-2015 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden op basis waarvan 

peuterspeelzaal Op de hoek per 1-1-2016 is geregistreerd als dagopvang 
 

In februari 2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden tijdens het onderzoek is 
geconstateerd dat: 
• grotendeels wordt voldaan aan de Wko; 
• er één overtreding bestaat op het domein Personeel en groepen: er wordt niet voldaan aan de 

beroepskracht-kindratio, door de inzet van een vrijwilliger i.p.v. een beroepskracht; 

• er een aantal aandachtspunten bestaan op de domeinen 'Veiligheid en gezondheid' en 
'Ouderrecht'; 

• de overtredingen en aandachtspunten uit het jaarlijks onderzoek van 11-09-2015 zijn 

opgepakt en opgelost; de houders zeer gemotiveerd zijn om aan de Wko te voldoen. De 
overtreding is te wijten aan onbekendheid met de wijzigingen in de wetgeving. 

De gemeente Son en Breugel heeft naar aanleiding van de overtredingen niet handhavend 
opgetreden. 

  
Op 8 mei 2017 heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden. Tijdens de inspectie voldoen 
de getoetste items aan de eisen van de Wet kinderopvang. 
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Huidige inspectie 
Op maandagochtend 16 april heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden. 

Tijdens de inspectie is op de groep en tijdens het buitenspelen geobserveerd en zijn de 
ingeroosterde beroepskrachten geïnterviewd. 
Op 16 mei heeft een interview met de houder plaatsgevonden. 

  
Conclusie 
Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat het beleid veiligheid en gezondheid niet voldoet 
aan de nieuwe Wettelijke eisen. Middels overleg en overreding is het beleid door de 
locatieverantwoordelijke aangepast en voldoet het beleid aan de gestelde wettelijke 
eisen. 
Een overtreding is geconstateerd in het domein Voor en vroegschoolse educatie. 

  
  

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  

OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een VE-module in de beroepsopleiding 

omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht 
op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze 
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en 
vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, 
artikel 4 lid 2 onder a tot en met e): 

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

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld. In de praktijk is getoetst of wordt 
gehandeld volgens dit beleid. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar of 4-12 jaar. 

  
  
Pedagogisch beleid 
Kinderdagverblijf Groene Kidsintown op de Hoek beschikt over een pedagogisch beleidsplan wat 
voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang. 
 

 

Verantwoorde dagopvang 
Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst of de 
praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het kader 
van het bieden van verantwoorde dagopvang/buitenschoolse opvang (Besluit kwaliteit 
kinderopvang, art. 2). 
  
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 

volgt een algemene toelichting. 
  
Tijdens de observatie is gezien dat er gewerkt wordt met een dagschema met dagelijkse routines 
en activiteiten. Gezien is dat er in de groep gewerkt wordt met dagritme kaarten. Tevens worden 
er liedjes gezongen om bepaalde activiteiten aan te kondigen of af te ronden. Een voorbeeld 
hiervan is dat de kinderen na het buitenspelen eerst een liedje zingen alvorens naar binnen te 

gaan. Naast een vast dagschema is er ook ruimte voor flexibiliteit. Zo wordt afgeweken van een 
activiteit en aandacht gegeven aan een kind wat in het weekend een zusje heeft gekregen. 
Gezien is dat de beroepskrachten tijdens het aandoen van de jassen passende uitleg en 

aanwijzingen geven aan de kinderen. De kinderen worden gestimuleerd om het zelf te doen. 
Tijdens het dagprogramma zijn diverse leermomenten gericht op het leren van de kleuren gezien. 
Voorbeelden hiervan zijn een spelletjes met gekleurde blokjes en het benoemen van de gekleurde 
bekers tijdens het drinkmoment. 

De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer in de groep. Ze geven complimentjes, 
zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor de kinderen. 
Gezien is dat de beroepskrachten kinderen die nog niet zolang gebruik maken van de opvang 
begeleiden in het omgaan met de diverse afspraken in de groep. Zo is bij het fruit en 
drinkmoment  gezien dat de beroepskrachten naast een kind gaat zitten en aangeeft dat het kind 
fruit mag pakken en helpt met het drinken uit een beker. 
 

 
Voorschoolse educatie 
Groene Kidsintown op de Hoek biedt voorschoolse educatie aan op vier dagdelen dat zij open is. 
Dit betreffen dagdelen van 8.30 uur tot 11.15 uur. De ouders kunnen de kinderen vanaf 11.00 uur 
ophalen. 
  

Aanbod 

Op het moment van de inspectie is één kind met een VVE indicatie geplaatst. Een kind met een 
VVE indicatie komt vier dagdelen per week naar de opvang. 
 
Inzet beroepskrachten 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aanwezige kinderen in de groep 
bedraagt tenminste 1 beroepskracht per acht kinderen. 

Op het moment van inspectie zijn 2 beroepskrachten, assistent begeleider en 13 kinderen 
aanwezig. 
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VVE scholing 
Op het moment van inspectie is één van de twee beroepskrachten niet in het bezit van een 

certificaat van het behalen van een VVE -bevoegdheid. 
  
Methode 

Groene kidsintown op de hoek werkt met de voorschoolse methode Puk & Ko. 
Dit programma heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak.  De ontwikkelingsgerichte activiteiten 
dienen als "bouwstenen" en worden aangepast aan de behoeften van een kind. 
  
Er wordt gewerkt met thema's. Tijdens de observatie is het thema knuffels aan de orde. Er is een 
activiteitenplanning aanwezig. 
  

Opleidingsplan 
Er is een opleidingsplan aanwezig. Cursussen die o.a. worden gevolgd zijn: 
• VVE verdieping 
• kindercoach 
• sociaal emotionele training 
• belang van Spel en therapie 

  

  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste 
één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding 
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is 
gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 

educatie. Deze scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de 
volgende kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie 
vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e): 
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; 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie 
en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
   

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (16 mei 2018) 
• Interview (ingeroosterde beroepskrachten (2)) 
• Observaties (16-4-2018) 

• Pedagogisch beleidsplan (januari 2018) 
• Pedagogisch werkplan (januari 2018) 

• VVE-certificaten (1 beroepskracht) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
De beroepskracht-kindratio, de opvang in de stamgroepen en de stabiliteit van de opvang van 
kinderen, zijn gecontroleerd tijdens de observatie. 
  
  
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens de huidige inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van twee 
beroepskrachten ingezien. De VOG's voldoen aan de gestelde voorwaarden. Tevens is de VOG van 
de assistent begeleider gezien. 
Gezien dat de koppeling met het persoonsregister heeft plaatsgevonden. 
  
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van 2 beroepskrachten ingezien. De beroepskrachten 

beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang en cao welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening. 
  
 
Aantal beroepskrachten 
Tijdens het bezoek is geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. 

 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
De opvang vindt plaats in een vaste stamgroep. 
  
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is de beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. 

 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (16 mei 2018) 
• Interview (ingeroosterde beroepskrachten (2)) 
• Diploma beroepskracht (2) 
• Verklaringen omtrent het gedrag (2) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft 

opgesteld waarin een concrete beschrijving is opgenomen van de wijze waarop de achterwacht is 
geregeld indien er slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. 
  
Daarnaast wordt er getoetst of de houder er zorg voor draagt dat er gedurende de dagopvang te 
allen tijde één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen conform de kwalificatieregels. 

   
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat het veiligheids-en gezondheidsbeleid wat aanwezig is  nog 
niet volledig voldoet aan de nieuwe eisen van de Wet kinderopvang. Middels overleg en overreding 
heeft de houder het beleid aangepast. Hierna voldoet het beleid aan de nieuwe eisen van de Wet 
kinderopvang. 

  

In het veiligheid en gezondheidsbeleid is de wijze waarop het proces van beleidsvorming, 
implementatie, evaluatie en actualisatie beschreven. 
  
Er wordt voldaan aan de eis dat er gedurende de dagopvang te allen tijde tenminste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
 

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Het kindercentrum gebruikt de meldcode voor de kinderopvang, versie juli 2013, die is gebaseerd 
op de basis meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang). 
Er is een lokale sociale kaart aan de meldcode toegevoegd. 

  
De meldcode is tijdens de teamvergadering in september 2017 besproken. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (16 mei 2018) 

• Interview (ingeroosterde beroepskrachten (2)) 

• Observaties (16-4-2018) 
• Risico-inventarisatie veiligheid (2018) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (2018) 
• Meldcode kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan (januari 2018) 
• Notulen teamoverleg (15-9-2017) 
• EHBO certificaat 1 beroepskracht 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 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 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 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 aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 

OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding 
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht 

op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze 
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en 
vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, 
artikel 4 lid 2 onder a tot en met e): 
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; 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht 
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze 
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de 

evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 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 personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het 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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 

dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 

worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 

sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  

 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het 
kindercentrum één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die 
telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in 

geval van een calamiteit.  
De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit 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 1a, 

onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 

De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder 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 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, 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 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 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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 

daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder 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 van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 

- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 

stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

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

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, de houder onverwijld in overleg treedt 

met de vertrouwensinspecteur 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 van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 

de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 
onderneming van de houder werkzaam persoon 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, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 

artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 

werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Groene Kidsintown op de hoek 

Website : http://www.pszopdehoek.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000033015945 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Groene Kidsintown op de Hoek B.V. 
Adres houder : van Galenstraat 4 
Postcode en plaats : 5694CE Son en Breugel 
KvK nummer : 64166708 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Marie-Jose Hermans 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Son en Breugel 
Adres : Postbus 8 

Postcode en plaats : 5690AA SON 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-04-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 22-05-2018 
Zienswijze houder : 31-05-2018 
Vaststelling inspectierapport : 04-06-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 25-06-2018 
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Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-04-2018 
Groene Kidsintown op de hoek te Son en Breugel 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Son en Breugel, 31 mei 2018 
  
  

Zienswijze peuterspeelzaal Groene Kidsintown Op de Hoek locatie Doormanlaan.  
 Inspectie april 2018 
  
Groene Kidsintown Op de Hoek locatie Krommen Hoek heeft het concept inspectierapport gelezen. 
Bij de telefonische hoor-wederhoor op 30 mei 2018 heeft de directie van Kidsintown Op de Hoek 
aangegeven geen onjuistheden in dit rapport te lezen. 
  

De directie heeft naar aanleiding van de inspectie de laatst ontbrekende punten in het 
veiligheidsbeleid aangepast. Het wordt enorm gewaardeerd dat de toezichthouder de mogelijkheid 
van overleg en overreding hiervoor gebruikt heeft. 

  
De medewerker die op de dag van de inspectie werkzaam was, was nog niet klaar met haar 
inwerkperiode en had inderdaad haar VVE-certificaat nog binnen. We wisten dit maar hebben toch 
voor haar inzet gekozen omdat er die dag sprake was van een noodsituatie op personele 

bezetting. In verband met privéomstandigheden was de vaste medewerker pas op het laatste 
moment niet in staat om te komen werken. 
De andere vaste medewerker had wel een VVE-certificaat maar daarnaast een nét verlopen EHBO-
diploma. De herhaling van dit EHBO-certificaat en de afronding voor het behalen van het VVE-
certificaat stonden wel al ingepland. 
Omdat er slechts één VVE-geïndiceerde peuter op de groep aanwezig zou zijn deze ochtend, is er 

gekozen voor een invaller met een geldig EHBO-diploma om zo aan die eis van de wet IKK te 
voldoen. 
  
Tijdens de inspectie is gesproken over de huidige verschoon-situatie in het peuterlokaal. Dit lokaal 
wordt gedeeld met de BSO. Tijdens de inspectie is door onze medewerker aangegeven dat, mede 
in verband met het creëren van speelruimte, de verschoningsplek verplaatst zal worden naar de 
toiletruimte van de kleuters/peuters. Dit is inmiddels gerealiseerd na overleg met de basisschool. 

  
Wij danken de toezichthouder voor haar kritische blik en het uiteindelijke advies. We hopen dat de 
Gemeente Son en Breugel dit advies zal overnemen. 
  
Namens Groene Kidsintown Op de Hoek, 
Linda van Vroenhoven en Marlies Koog 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 


