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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Korveltuin biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar oud. Binnen 
het kinderdagverblijf zijn 5 groepen voor de dagopvang gehuisvest. Op dezelfde locatie is ook de 

buitenschoolse opvang gehuisvest. 
De locatie is ruim opgezet, naast de groepsruimtes heeft het kinderdagverblijf beschikking over 
een ruime hal, een grote keuken en er is een extra speelruimte met een podium. Tevens heeft het 

kinderdagverblijf een ruimte buitenruimte 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Datum aanvraag: 17 januari 2011 

Onderzoek voor registratie: 17 februari 2011. 
Opgenomen in het LRKP: 1 maart 2011 
2011 t/m 2014: Tijdens de inspecties is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan. 
  
Actuele ontwikkelingen: 
Sinds december 2015 is er een 5e groep geopend binnen het kinderdagverblijf. In deze groep 

Zonnebloem worden kinderen opgevangen vanaf 3 jaar oud. Binnen deze 3+ groep worden 
ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden aan de kinderen. 
De houder heeft aangegeven dat in 2016 het pedagogisch beleid aangepast zal gaan worden in 
samenwerking met de beroepskrachten. 

   
Conclusie: 
Tijdens de reguliere inspectie op 17 december 2015 zijn er twee overtredingen geconstateerd 

binnen het domein: Personeel en groepen 
 
 Verklaring omtrent het gedrag 
 Passende beroepskwalificatie 

 
Aan alle overige beoordeelde voorwaarden is voldaan. 
  

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 
rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn 
beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
veldinstrument observatie kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument 
ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd tijdens het observeren op de groep. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument (cursief) volgt eventueel een voorbeeld uit de 

waargenomen praktijk. 
De observatie en de beschrijving van de pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals 

vastgelegd in de Wet Kinderopvang; 
1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. Zorg dragen voor de overdracht van normen en waarden.   

  
 
Pedagogische praktijk 
 
De beroepskrachten weten wat de vier pedagogische basisdoelen inhouden. Ze weten in grote 
lijnen wat hierover in het pedagogisch beleid staat. 
  

Waarborgen van de emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

Sensitieve responsiviteit: De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook 
geluidjes te maken, aan te raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby’s 
(sensitief-responsief).  
Bijvoorbeeld: De beroepskracht komt terug de groepsruimte in en hoort een baby huilen. Ze gaat 

op haar knieën bij de grondbox zitten en kijkt naar de baby. "Heb jij zo'n honger?, zal ik jou fles 
klaar maken?'. De beroepskracht maakt de fles klaar en gaat met de baby op de bank zitten. 
  
Aandacht: Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht 
op de baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.  
Bijvoorbeeld: De beroepskracht zit op de bank een baby de flesvoeding te geven. De beroepskracht 
kijkt naar de baby en praat tegen de baby: "Drink maar lekker". 

  
Stimuleren van de persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.  

Doelgericht aanbod: De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor 
uitdaging, stimulans, avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en 
elkaars kunnen te ontdekken. 
De beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bv fantasie- en rollenspel, tellen 

& meten, ontdekken) Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel. 
Bijvoorbeeld: Op de 3+ groep hangen plakwerkjes van de kinderen. De beroepskracht legt uit dat 
de kinderen zelf de plaatjes (kadootjes) hebben uitgeknipt. Daarna hebben de kinderen deze 
plaatjes op een strook geplakt van groot naar klein. 
  
Stimuleren van de sociale competentie 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
Begeleiden en feedback: De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen 
kinderen. Zij helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of 

groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen).  
Bijvoorbeeld: Een aantal peuters gaan met het winkeltje spelen. Er worden boodschappen 
verzameld en met de kassa gespeeld. De beroepskracht geeft de kinderen complimenten omdat ze 
zo gezellig samen spelen. 
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Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
Eenduidig handelen: Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op 
eenduidige en consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun 
optreden sluit aan bij gedrag en behoefte van individuele kinderen. 

Bijvoorbeeld: Een kind vraagt aan de beroepskracht: "Mag ik gaan plassen?". De beroepskracht 
zegt: "Pak de wc-ketting maar en je kan zelf de deur open maken". Het kind pakt de ketting en 
maakt de deur open. De beroepskracht zegt: "Goed gedaan. ik zie je zo". 
  
Vierogenprincipe: 
De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 

Bijvoorbeeld: Uit het rooster en het interview met de locatieverantwoordelijke blijkt dat er altijd 
twee beroepskrachten openen en afsluiten. 

  
Conclusie: 
Op basis van de observatie is gebleken dat op kinderdagverblijf de Korveltuin de emotionele 
veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden 

voldoende gewaarborgd is. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties (Pedagogische praktijktoets) 
  Website (www.dekorveltuin.nl) 

  Pedagogisch beleidsplan (versie december 2015) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 

gedrag en een passende beroepskwalificatie voor het werken in de kinderopvang. 
  
De beroepskracht-kindratio zijn gecontroleerd door middel van roosters, presentielijsten en 
bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van alle beroepskrachten en de locatiedirecteur zijn ingezien 

en beoordeeld. 
Eén beroepskracht beschikt niet over een verklaring omtrent het gedrag dat voor aanvang van de 
werkzaamheden niet ouder is dan twee maanden. 
  

Momenteel zijn er geen stagiaires, vrijwilligers of uitzendkrachten werkzaam bij kinderdagverblijf 
Korveltuin, daarom is deze voorwaarde niet beoordeeld. 
  
Conclusie: 
De houder werkt niet volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen ten aanzien van: Verklaring omtrent het gedrag. 
 

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

 
 

 Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór 
aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet 

ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Eén beroepskracht beschikt niet over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao 

kinderopvang is opgenomen. Alle overige beroepskrachten en de locatiedirecteur beschikken over 
een passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
  

Conclusie: 
De houder werkt niet volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen ten aanzien van: Passende beroepskwalificatie. 

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

 
 

 Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende 

beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
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Opvang in groepen 
 
Er zijn 5 stamgroepen: 
 Groep Krokus: opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud, maximale 

groepsgrootte is 16 kinderen. 

 Groep Tulp: opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud, maximale groepsgrootte 
is 16 kinderen. 

 Groep Lavendel: opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar oud, maximale 
groepsgrootte is 12 kinderen. 

 Groep Narcis: opvang voor kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 3 jaar oud, maximale 
groepsgrootte is 12 kinderen. 

 Groep Zonnebloem: opvang voor kinderen ouder dan 3 jaar, maximale groepsgrootte is 12 

kinderen. 
 

Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen ten aanzien van: Opvang in groepen. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit het personeelsrooster en de presentielijsten van de week 50 en 51 blijkt dat er conform de 
beroepskracht-kind-ratio wordt gewerkt. 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

   
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen ten aanzien van: Beroepskracht-kindratio. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 

  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Website (www.dekorveltuin.nl) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten (week 50 en 51) 
  Personeelsrooster (week 50 en 51) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis 
te kunnen nemen. 
  
De meldcode kindermishandeling wordt binnen dit domein beoordeeld. In de praktijk is gekeken 

naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico's gebruik van de 

risico-monitor. 
  
De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in november 2015 en betreft de actuele situatie. In 
de risico-inventarisatie zijn alle groepsruimte opgenomen, daarnaast alle toegankelijke ruimtes 
voor de kinderen. De houder beschrijft de veiligheidsrisico's volgens de vastgestelde thema's. 
De risico-inventarisatie gezondheid is uitgevoerd in november 2014. De houder heeft een risico-
inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. De houder beschrijft 

de gezondheidsrisico's op de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch 
handelen. 
De plannen van aanpak van beide risico-inventarisaties zijn opgesteld. Er zijn huisregels opgesteld. 

   
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. Tijdens werkoverleggen worden de huisregels en 

de protocollen met de beroepskrachten besproken. 
Er zijn ongevallenregistratie formulieren, waarin per ongeval de aard en plaats van het ongeval, 
het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen in 
staan opgenomen. 
De houder heeft aangegeven de risico-inventarisatie gezondheid in januari 2016 opnieuw uit te 
voeren.  
  

Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen ten aanzien van: Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 

 
 
Meldcode kindermishandeling 
 

De houder heeft een meldcode vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen uit de wet 
kinderopvang. De beroepskrachten zijn op de hoogte van het gebruik van de meldcode. 
  
  
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen ten aanzien van: Meldcode kindermishandeling. 
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Vierogenprincipe 
 
De houder heeft het beleid ten aanzien van het vierogenprincipe zo georganiseerd dat 
beroepskrachten te allen tijde gezien of gehoord kunnen worden. Er zijn altijd minimaal 2 
beroepskrachten in het gebouw aanwezig. Er wordt gebruik gemaakt van babyfoons, tussen de 

groepsruimtes Narcis en Lavendel is een deur die open kan. Daarnaast zorgen de ramen in de 
groepen voor transparantie. 
  
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen ten aanzien van: Vierogenprincipe. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Risico-inventarisatie veiligheid (november 2015) 

  Risico-inventarisatie gezondheid (november 2014) 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 

  Meldcode kindermishandeling (juli 2013) 
  Pedagogisch beleidsplan (versie december 2015) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit onderdeel zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 
 
Iedere stamgroep beschikt over een eigen groepsruimte met het volgende bruto-speeloppervlakte: 

 Groep Krokus: ongeveer 58 m². In deze groep worden maximaal 16 kinderen opgevangen.   
 Groep Tulp: ongeveer 64 m². In deze groep worden maximaal 16 kinderen opgevangen. 
 Groep Lavendel: 43 m². In deze groep worden maximaal 12 kinderen opgevangen.  

 Groep Narcis: ongeveer 44 m² in deze ruimte worden maximaal 12 kinderen opgevangen. 
 Groep Zonnebloem: ongeveer 44 m² in deze ruimte worden maximaal 12 kinderen 

opgevangen.  
 

Daarnaast is er nog een extra speelruimte met podium van ongeveer 71 m². Hier kunnen de 
kinderen van alle groepen en de kinderen van de BSO gebruik van maken. 
  
Elke groepsruimte heeft verschillende speelhoeken. Tevens is er geschikt spelmateriaal aanwezig 
voor alle leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. 
De ruimte is comfortabel en prettig voor kinderen.  
  

Iedere groep beschikt over een eigen slaapkamer grenzend aan de groep met voldoende bedjes.   
  
Conclusie: 

De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen ten aanzien van: Binnenruimte. 
  

  
  
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 

Er is 254 m² buitenspeelruimte aanwezig. Dat is voldoende voor het aantal kinderen wat 
opgevangen worden. 
De buitenruimte is grenzend aan het kindercentrum en passend ingericht voor de kinderen in de 

leeftijd van 0 t/m 4 jaar oud. 
  
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen ten aanzien van: Buitenruimte. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Inspectierapport 17-02-2011 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  

- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 

eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV De Korveltuin 

Website : http://www.dekorveltuin.nl 
Aantal kindplaatsen : 68 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : De Korveltuin B.V. 

Adres houder : Korvelplein 214A 
Postcode en plaats : 5025JX TILBURG 

KvK nummer : 51110997 
 

 

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 :  T. Butler 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tilburg 

Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 17-12-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 28-12-2015 
Zienswijze houder : 29-12-2015 

Vaststelling inspectierapport : 29-12-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-12-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-12-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 20-01-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Bij de inspectie heeft de inspecteur 2 overtredingen geconstateerd: 
 
 Eén beroepskracht beschikt niet over een verklaring omtrent het gedrag dat voor aanvang 

van de werkzaamheden niet ouder is dan twee maanden. 
 
Bij indiensttreding van betreffende medewerker is geen VOG aanvraag gedaan omdat haar VOG 
niet ouder was dan 6 maanden wat in mijn overtuiging volstond. Na de constatering van de 
inspecteur is voor betreffende medewerker alsnog meteen een VOG aangevraagd. 
 

 Eén beroepskracht beschikt niet over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao 

kinderopvang is opgenomen. 
 
  
De betreffende beroepskracht bleek over -gekwalificeerd te zijn aangezien zij beschikt over een 
universitaire opleiding tot orthopedagoge. Deze opleiding bleek echter niet opgenomen in de cao 
als zijnde beroepskwalificatie voor de functie van pedagogisch medewerker. Inmiddels is met 
betreffende medewerker overeengekomen dat zij met ingang van 1-2-2016 uit dienst gaat. 

  
  

 
 
 

 


