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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 
Algemeen kinderdagverblijf de Korveltuin: 
Kinderdagverblijf Korveltuin is in 2011 in exploitatie gegaan en 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 ruime buitenruimte aan de straatzijde. 
  
Inspectie: 
Tijdens deze onaangekondigde inspectie op 9 september waren de beroepskrachten erg 
behulpzaam. De sfeer was goed, de kinderen hadden het zichtbaar naar hun zin op het 
kinderdagverblijf. De leidinggevende was op dat moment niet aanwezig. Op 12 september is er 
telefonisch contact met de leidinggevende geweest om de inspectie door te spreken en de 
ontbrekende documenten op te vragen. Op 16 september zijn de documenten volgens afspraak 
overlegd. Daarna is er per mail en telefonisch nog contact geweest om wat zaken af te stemmen. 
  
Overleg en overreding: 
Met betrekking tot de documenten bleek er 1 document nog niet aanwezig te 
zijn. De leidinggevende heeft hiervoor in overleg met de inspecteur gebruik gemaakt van overleg 
en overreding. 
Zo is naar aanleiding van overleg en overreding het volgende punt al opgelost: 
- het jaarverslag klachten oudercommissie  is aangevuld en compleet. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
2011 t/m 2014: Tijdens de inspecties is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan. 
2015 (december): 2 overtredingen m.b.t. VOG en diploma. 
2016 (februari) : Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de overtredingen opgelost zijn. 
  
Actuele ontwikkelingen: 
Het pedagogisch beleid wordt momenteel aangepast in samenwerking met de beroepskrachten. Dit 
traject is nog niet afgerond waardoor de nieuwe versie nog niet beoordeeld is. 
 
Conclusie: 
Tijdens de inspectie is 1 overtreding gecontstateerd. Namelijk dat de nieuwe houder op het 
moment van inspectie niet beschikt over een Verklaring Omtrent gedrag. Na de inspectie heeft de 
houder een VOG aangevraagd. Zie voor een toelichting het advies aan College van B&W.  
  
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. 
Gegevens register (LRKP) niet conform praktijk: 
x In juni 2016 is de locatie overgenomen door een andere houder, namelijk Paul Trommelen. Dit 

is niet doorgegeven aan de gemeente en daardoor kloppen de houdergegevens in het LKRP 
niet meer. 

x In het LKRP staat dat het kinderdagverblijf niet is aangesloten bij de geschillencommissie (de 
bso is volgens het LKRP wel aangesloten bij de geschillencommissie). Dit is niet correct. De 
aansluitovereenkomst is overlegd. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Inleiding 
In dit domein is beoordeeld of de beroepskrachten handelen conform het opgestelde pedagogisch 
beleidsplan. Er is een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op 
de groep(en). Het oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door 
gesprekken met de beroepskrachten. 
  
Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4 
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 
kinderopvang (2005), dit zijn: 
1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Pedagogisch beleidsplan 
Het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf de Korveltuin wordt momenteel samen met de 
beroepskrachten herschreven. Het huidige plan (versie 09062014, aangepast in december 2015) is 
voor deze inspectie doorgelezen om te toetsen of er gewerkt wordt conform hetgeen is beschreven. 
Naar aanleiding van de observatie op de groepen wordt geconcludeerd dat de houder zorg draagt 
voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
Tijdens de volgende inspectie wordt de inhoud van het nieuwe plan beoordeeld. 
  
  
Observatie praktijk  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument 
observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 2014). 
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie 
geconstateerd. Ter illustratie van het oordeel worden voorbeeld(en) toegelicht per basisdoel. 
  
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
x communiceren met de kinderen; Er wordt veel gecommuniceerd met de kinderen. Bijvoorbeeld 

tijdens het fruitmoment aan tafel in de groep Krokus wordt actief met de kinderen over fruit, 
de kleuren van de bekers en over het vliegtuig in de lucht (wat te zien is wanneer je naar 
buiten kijkt) gepraat. Wanneer de kinderen zelf hun schoenen aan proberen te doen (voor het 
naar buiten gaan) en de beroepskracht is met iets anders bezig dan wordt er mondeling 
contact gemaakt met de kinderen. 

x vertrouwde relaties met de kinderen; er is te zien dat kinderen elkaar goed kennen, zij zoeken 
elkaar op en spelen samen. Er zijn diverse kleine groepjes kinderen  te zien die samen spelen. 
Het contact met de medewerkers oogt eveneens vertrouwd. Bijvoorbeeld, tijdens het 
buitenspelen gaat een beroepskracht op de rand van de zandbak zitten. Zij zegt tegen een 
jongetje van bijna 4 jaar:"Ik hoorde van jouw papa en mama dat het vandaag jouw laatste 
dagje op de Korveltuin is. Dan moet ik jou gaan missen. Ik ga jou vandaag nog wel even 
knuffelen hoor". 

x er heerst een ontspannen, open sfeer op de groep; De sfeer in de groepen en tijdens het 
buitenspelen is ontspannen. De kinderen nemen actief deel aan het gesprek tijdens het 
fruitmoment en spelen samen op het buitenspeelterrein. De meeste kinderen tonen 
welbevinden in hun gedrag (zij lachen, maken contact met elkaar, spelen geconcentreerd, 
laten passend gedrag zien bij de situaties, enz.) 

x vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes; Op iedere groep staan vaste 
pedagogisch medewerkers. De kinderen kennen elkaar en de beroepskrachten bij naam. Op 
vrijdag worden de groepen Krokus en Tulp samengevoegd op de groep Krokus. Dit gebeurd 
iedere vrijdag waardoor er hierdoor ook weer sprake is van een vaste groepssasmenstelling. 
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De ruimte bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
x ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van (individuele kinderen); mogelijkheid 

hebben om (leer) ervaringen op te doen door middel van de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting; Er is een vast dagprogramma waarin momenten om de 
kinderen dingen te leren benut worden. Bijvoorbeeld tijdens het fruitmoment aan tafel vraagt 
de beroepskracht aan de kinderen "Kunnen we zometeen buitenspelen?" "Jaaaa", zeggen de 
kinderen. Vervolgens zegt de beroepskracht "Waarom is het dan lekker weer? ". Een kindje 
zegt: "dat weet ik niet". De beroepskracht zegt vervolgens: "buiten schijnt het zonnetje".  
De bekers (in verschillende kleuren) met drinken worden ingeschonken en verdeeld. De 
beroepskracht vraagt om en om aan de kinderen: "Welke kleur is dit?" Na het tafelmoment 
gooien de kinderen waar mogelijk zelf de natte washandjes in de wasmand. Ook proberen de 
meeste kinderen eerst zelf hun schoenen aan te doen. Lukt dit niet, dan worden ze geholpen 
door een beroepskracht.   

  
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
x ondersteunen kinderen in onderlinge interactie; Tijdens het buitenspelen willen 2 jongetjes 

met dezelfde hark spelen. Een van de jongetjes gaat naar de beroepskracht en zegt dat hij de 
hark wil. De beroepskracht legt aan de kinderen uit dat er maar één hark is. Wanneer het ene 
kindje klaar is met de hark mag hij deze aan het andere kind geven. De kinderen begrijpen het 
en spelen rustig verder. 

x deel van de groep; er worden momenten gecreëerd waarin het samen een groep zijn wordt 
onderstreept, zoals met zijn allen samen aan tafel om te eten/drinken. In de ruimte hangen 
foto's van de familie van de kinderen en de beroepskrachten zodat duidelijk is wie tot deze 
groep behoort. 

De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 
x afspraken regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig;  Bijvoorbeeld tijdens het 

tafelmoment legt een kindje haar voet op tafel. De beroepskracht zegt vervolgens: "doe maar 
even je voet van tafel, dat is niet fris". Het kindje legt vervolgens haar voet onder tafel. 

x voorbeeldfunctie in spreken en handelen; de beroepskrachten zijn zich bewust van hun 
voorbeeldfunctie en hanteren de algemene fatsoensnormen en waarden (handen wassen, dank 
je wel zeggen, netjes met spullen omgaan, enz.) 

  
  
  
Conclusie 
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de 4 pedagogische basisdoelen 
tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
x  Interview anderen (beroepskrachten) 
x  Observaties 
x  Pedagogisch beleidsplan (versie 09062014, aangepast december 2015)) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit onderdeel zijn de houder en medewerkers gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van observatie 
en bezettingslijsten.  
 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Pedagogisch medewerkers: 
De pedagogisch medewerkers en de huishoudelijk medewerkster zijn in het bezit van een actuele 
Verklaring omtrent gedrag die voor aanvang van de werkzaamheden is overlegd. 
Stagiaires starten pas na het overleggen van een VOG.   
Zo is er op het moment van inspectie 1 stagiaire gestart, de tweede stagiaire is nog niet gestart 
omdat zij nog geen actuele VOG kon overleggen. 
  
Houder: 
De houder van kinderdagverblijf de Korveltuin beschikt op het moment van inspectie niet over een 
verklaring omtrent gedrag. 
Deze is na de inspectie aangevraagd. 
  
Conclusie: 
De VOG's van alle medewerkers voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De houder beschikt niet 
over een VOG en daarmee wordt niet voldaan aan onderstaande voorwaarde.  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

  

 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)  
   

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een passend diploma zoals in de CAO Kinderopvang is 
opgenomen. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
  
Er zijn 5 stamgroepen: 
x Groep Krokus: opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud, maximale 

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

is 16 kinderen. 
x Groep Lavendel: opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar oud, maximale 

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

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

kinderen. 
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Op het moment van inspectie (vrijdagmorgen) zijn de groepen Krokus en Tulp samengevoegd op 
groep Tulp. 
  
Conclusie: 
Aan de beoordeelde voorwaarden wordt voldaan. 
  
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kind-ratio (BKR) is beoordeeld op de dag van de inspectie. Op alle groepen werd 
voldaan aan wettelijke voorwaarden.  
  
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
x  Interview anderen (beroepskrachten) 
x  Observaties 
x  Verklaringen omtrent het gedrag 
x  Diploma's beroepskrachten 
x  Presentielijsten 
x  Personeelsrooster 
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Ouderrecht 
 
Binnen dit onderdeel is de klachtenprocedure van het kindercentrum beoordeeld. 
  
 
Informatie 
 
Informatie inspectierapport: 
De ouders kunnen via de website van de Korveltuin, via een directe link naar het Landelijk register 
kinderopvang (LRKP) de inspectierapporten inzien. 
  
Informatie ouders klachtenregeling: 
De ouders zijn in januari 2016 via een nieuwsbrief geïnformeerd over de wijzigingen in de 
klachtenregeling en de aansluiting bij de Geschillencommissie. 
  
Conclusie: 
Hiermee wordt voldaan aan de beoordeelde voorwaarden. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder heeft een interne klachtenregeling opgesteld welke voldoet aan de wettelijke 
voorwaarden. 
  
Opmerking: 
In de interne klachtenregeling wordt verwezen naar een website www.klachtkinderopvang.nl. Deze 
website bestaat niet meer en is vervangen door www.klachtenloket-kinderopvang.nl 
  
Aansluiting geschillencommissie: 
De Korveltuin bv is sinds 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie. Dit is aangetoond 
door middel van het overleggen van de aansluitovereenkomst. 
 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 
Er zijn in het jaar 2015 geen klachten ingediend bij de klachtencommissie. 
  
Het openbaar jaarverslag klachten van ouders (2015) voldoet aan de voorwaarden. 
Het openbaar klachtenverslag oudercommissie (2015) was op het moment van inspectie niet 
aanwezig. Met betrekking tot deze voorwaarde heeft overleg en overreding plaatsgevonden. 
De houder heeft binnen de gestelde termijn een nieuw verslag toegestuurd. Hiermee 
wordt alsnog aan de voorwaarde met betrekking tot de inhoud van het klachtenjaarverslag 
oudercommissie voldaan. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
x  Nieuwsbrieven (januari 2016) 
x  Klachtenregeling (document 2.3 klachtenprocedure, 2.3.A formulier interne klacht) 
x  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (25-01-2016, aangepast september 2016) 
x registratieovereenkomst geschillencommissie (dd 22-12-15) 
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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) 
 

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) 
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 1 en 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) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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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 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

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 :  N Vrins 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 23-09-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 29-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 21-10-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 
 
 
 


