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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 jaarlijks onderzoek. 
 

Beschouwing 
 
Algemeen 
Kinderdagverblijf 't Turrefke is op 1 april 2019 over genomen door een particuliere houder. Zij zijn 
gehuisvest in een aparte vleugel van basisschool de Zonnewijzer. Zij hebben de beschikking over 1 
groepslokaal en aangrenzend een grote speelzaal. Voor het buitenspelen maken ze gebruik van het 

schoolplein van de onderbouw, deze ruimte is niet gelegen direct aan de groepsruimte maar wel 
aan het gebouw. De ruimte is volledig omheind. KDV 't Turrefke is twee ochtenden per week 
geopend voor een peuterarrangement. 
 
Inspectiegeschiedenis: 

02-03-2015: gecombineerd onderzoek (voor & na registratie); exploitatie kan gestart worden. 

24-04-2015: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen. 
05-04-2016: jaarlijks onderzoek; er is één overtreding geconstateerd in het item: "meldcode 
kindermishandeling". 
13-09-2016: nader onderzoek; voorgaande overtreding is opgelost. 
12-09-2017: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen. 
27-11-2018: jaarlijks onderzoek: geen tekortkomingen. 
01-02-2019: verkort onderzoek voor registratie i.v.m. een houderwijziging: advies opname 

landelijk register. 
 
Inspectie dinsdag 2 juli 2019 
Er heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij KDV 't Turrefke. Het betreft een 
jaarlijks onderzoek. Als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn met ingang van 
2018 en 2019 bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd. Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn (een aantal) 
gewijzigde eisen beoordeeld, alsmede een beperkt aantal overige voorwaarden. 

 
De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 

• pedagogisch klimaat; 
• personeel en groepen; 
• veiligheid en gezondheid. 
 

Op de dag van inspectie worden 15 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten en een 
vrijwilliger is aanwezig als ondersteuning. De kinderen spelen een groot deel van de ochtend 
buiten. Dit is volgens de visie van de houder. Er is geen vast programma of vooraf vastgestelde 
activiteiten die aangeboden worden. Wat de kinderen aangeven of wat er gebeurt daarop wordt 
gehandeld. Zichtbaar is dat 2 kinderen een kruiwagentje pakken, de beroepskracht vraagt: 'Zullen 
we onkruid gaan plukken?'. Op het naastgelegen grasveldje wordt gemaaid, de kinderen vinden dit 
interessant en de beroepskracht benoemt wat er gebeurt. De kinderen hebben aandacht voor hun 

omgeving. 
 
Conclusie 
KDV 't Turrefke voldoet, na herstelaanbod, aan alle tijdens deze risicogestuurde inspectie, 
getoetste eisen vanuit de wet Kinderopvang. Voor verdere uitleg over de verschillende domeinen 
verwijs ik u naar de inhoud van het rapport. 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Veiligheid en gezondheid. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het pedagogisch klimaat is beoordeeld of gehandeld wordt zoals beschreven in het 
pedagogisch beleidsplan. 
 
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en 
gesprekken met de beroepskrachten. 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden. 

Pedagogisch beleid 

De houder beschikt over een pedagogisch handboek van de VAK (Verenigde Agrarische 

Kinderopvang) en een locatiespecifiek pedagogisch werkplan voor KDV 't Turrefke waarin de 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen beschreven staat. 
 
Vanaf april is er een houderwijziging doorgevoerd. Vanaf dat moment geldt het huidige 
pedagogische beleidsplan. Uit gesprekken met de beroepskracht(en) en de vrijwilliger blijkt dat het 
nog wennen is op sommige momenten. Bijvoorbeeld het vaste dagritme wat voorheen gebruikelijk 
was en het werken met vastgestelde thema's is nu veel minder of niet meer van toepassing. De 

werkwijze is meer kindvolgend, dus rekening houden met wat het kind zelf aan geeft. 
 
Het eigen maken van de visie en werkwijze kost tijd. Dit is ook besproken met de houder. De 
pedagogisch coach heeft hierin een taak om de beroepskrachten te ondersteunen. En tijdens 
groepsoverleggen is hiervoor aandacht. 

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. 
 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens het buiten spelen en een 
eet- en drinkmoment. De kinderen zijn zoveel als mogelijk buiten in de omheinde buitenruimte. Ze 
eten en drinken hier aan picknicktafels. De ouders komen de kinderen hier ook ophalen. 

 
Emotionele veiligheid 
 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact 

(troosten, op schoot nemen, aanhalen). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht 
zich leiden door de reactie van het kind. 

Een kind huilt, de beroepskracht vraagt of hij ergens pijn heeft. Ze neemt het kind op schoot, biedt 
troost en vraagt wat er gebeurd is. Een ander kind komt bij de beroepskracht 'hangen', ze vraagt: 
'Wil je knuffelen?'. 
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Stimuleren van persoonlijke competentie 
 

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. 
Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces. Ze benoemen wat ze zien en stimuleren het 
kind. Een kind loopt rond met een gietertje. De beroepskracht vraagt 'Wat heb je daar? Wil je 

water halen?'. Een ander kind wil een doosje open maken. De beroepskracht doet het voor en 
benoemt dat het lastig is. Ze stimuleert het kind het ook te proberen. Het kind krijgt complimenten 
als het uiteindelijk zelf lukt. 
Tijdens het fruit eten wordt het fruit benoemd. 'Weet jij wat dit is? een framboos. Ik ga proeven, 
het smaakt een beetje zoet'. Kinderen benoemen hun eigen stukje fruit. 
 
Stimuleren van sociale competentie 

 
De beroepskrachten helpen het kind bij contacten met andere kinderen als dit nodig is. Een kind 
vraagt of de beroepskracht mee wil doen. Zij geeft aan dat ze even aan het praten is en dat ze er 
zo aan komt. 'Misschien wil er wel een ander kind mee doen met jou, je kunt het vragen aan P'.   
 
De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen. Ze eten en drinken met de hele 

groep samen buiten aan 2 picknicktafels. 'Help je mee met de bank verzetten? Dan kunnen we 

gezellig bij elkaar zitten'. Tijdens dit tafelmoment richten de beroepskrachten de aandacht van de 
kinderen op elkaar. 'Pak jij ook een banaan? Kijk maar, X heeft ook een stukje banaan'. 
 
Overdracht van normen en waarden 
 
Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 

andere kinderen doen en kunnen. 
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen 
laten uitpraten). 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• personenregister kinderopvang; 
• Opleidingseisen; 
• Aantal beroepskrachten; 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten en de vrijwilliger van deze locatie, zijn allen ingeschreven in het 
personenregister kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder 
gekoppeld aan de organisatie. 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten van deze locatie beschikken over een passend diploma overeenkomstig de 
actuele cao kinderopvang. 

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

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters blijkt dat voldoende 
beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-kindratio). 
Op de dag van inspectie worden in totaal 15 kinderen (2 en 3 jarigen) opgevangen door 2 
beroepskrachten. Tevens is er een vrijwilliger aanwezig. Er wordt voldaan aan de gestelde eisen op 
deze dag. 

 

Daarnaast is de bezetting op het andere dagdeel beoordeeld, hieruit blijkt dat er 16 kinderen (2 en 
3 jarigen) worden opgevangen, eveneens door 2 beroepskrachten. Er is sprake van een vaste 
bezetting gedurende de week van aantal kinderen en beroepskrachten. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kinderen worden opgevangen in één vaste stamgroep op KDV 't Turrefke, bestaande uit maximaal 
16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar onder begeleiding van vaste beroepskrachten. Aan ieder 

kind is een mentor toebedeeld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskracht 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 

• Pedagogisch werkplan 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid is beoordeeld of het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
geactualiseerd en nageleefd wordt. 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een gezamenlijk beleidsplan veiligheid en gezondheid voor BSO 
en KDV opgesteld. Het is een beleidsplan dat geldt voor de locatie in Ysselsteyn (KDV en BSO) en 
voor de locatie in Westerbeek (KDV en BSO). Omdat het een gezamenlijk beleidsplan is staan er 

risico's in die niet van toepassing zijn op dit KDV, omdat hier enkel peuteropvang plaatsvindt. 
Daarnaast staan er beschrijvingen in die enkel van toepassing zijn op de locatie in Ysselsteyn (o.a. 
veiligheid van het boerenerf; toegankelijkheid van de locatie). Dit bevordert niet de leesbaarheid 
van het document. Tevens is het aldus geen actueel locatiespecifiek plan. 
 
De houder is verplicht het veiligheids- en gezondheidsbeleid te actualiseren binnen 3 maanden na 

opening. De houder is in exploitatie vanaf april 2019. Er had aldus een geactualiseerd veiligheids- 
en gezondheidsbeleid moeten zijn voor KDV 't Turrefke. 
 
Herstelaanbod 
De houder is in de gelegenheid gesteld een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan aan te 
leveren binnen een vooraf vastgestelde termijn. Dit aangepaste beleidsplan is ontvangen door de 
toezichthouder en is beoordeeld binnen dit onderzoek. Conclusie luidt dat alsnog voldaan wordt aan 

de gestelde eisen. 
 
Cyclisch proces 
De houder draagt zorg voor agendering van het beleid op de agenda van het groepsoverleg. 

 
Uit navraag bij de beroepskrachten blijkt dat zij deels op de hoogte zijn van de inhoud van het 
beleid. De beroepskrachten zijn zich bewust van hun eigen rol in het actueel houden van het 

beleid. 
 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 

 

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) 

Gebruikte bronnen 

• Interview 
• Observatie(s) 
• Protocol(len) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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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 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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(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) 

 

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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt 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; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 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 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 
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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 : KDV 't Turrefke 
Website : http://www.kdvdespeelhoeve.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Adriana Maria Gerdina Claessens-Leeijen 
KvK nummer : 14099874 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. van de  Laar 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Sint Anthonis 
Adres : Postbus 40 
Postcode en plaats : 5845ZG SINT ANTHONIS 

 

Planning 
Datum inspectie : 02-07-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 12-08-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 27-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 17-09-2019 
 
 

 



 

12 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-07-2019 
KDV 't Turrefke te Westerbeek 

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. 

 
 
 

 
 
 
 


