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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Gilze en Rijen heeft er op maandag 14 november 2022 een 

onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf (KDV) Het Groene Spoortje. Het 

betreft een tweede jaarlijks onderzoek. 

 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• personeel en groepen; 

• veiligheid en gezondheid. 

 

Algemene kenmerken 

KDV Het Groene Spoortje is gevestigd in Hulten en onderdeel van Agrarische Kinderopvang 

Buitenlust. KDV Het Groene Spoortje is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd 

voor maximaal 54 kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De 

opvang vindt plaats in vier stamgroepen: 

• Groep 1 met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar;  

• Groep 2 met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar;  

• Groep 3 met maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar;  

• Groep 4 met maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

 

Het kinderdagverblijf beschikt over een ruime en uitdagende buitenruimte. Er zijn onder andere 

een moestuin, zandbak en blote voeten pad. Daarnaast is er een afzonderlijke dierenweide met 

schapen, kippen, geiten, ezels en konijnen. In het gebouw is ook BSO Het Groene Spoortje 

gevestigd voor maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
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Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 

Datum 

onderzoek 

Soort 

onderzoek 

Oordeel 

14-11-2019 Jaarlijks 

onderzoek 

Er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot een 

verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. 

28-07-2020 Jaarlijks 

onderzoek 

Er zijn tijdens dit onderzoek de volgende overtredingen 

geconstateerd: 

1. KDV Het Groene Spoortje is in het Landelijk Register 

Kinderopvang geregistreerd voor maximaal 32 kindplaatsen. De 

toezichthouder heeft geconstateerd dat er maximaal 48 kinderen 

worden opgevangen. De houder van een kindercentrum dient 

dergelijke wijzigingen onverwijld te mededelen aan het college, 

nadat deze wijziging hem bekend is geworden. De gemeente is hier 

sinds de wijziging niet van op de hoogte gesteld. 

2. De houder en twee beroepskrachten zijn ten tijde van de 

inspectie niet ingeschreven in het personenregister kinderopvang 

noch door de houder gekoppeld aan de organisatie.   

03-09-2020 Incidenteel 

onderzoek 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen uit de Wet 

kinderopvang voor de uitbreiding van 32 naar 48 kindplaatsen. 

25-11-2021 Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd: 

• KDV Het Groene Spoortje is in het Landelijk Register 

Kinderopvang geregistreerd voor maximaal 48 kindplaatsen. De 

toezichthouder heeft geconstateerd dat er 54 kinderen worden 

opgevangen. De houder van een kindercentrum dient dergelijke 

wijzigingen onverwijld mede te delen aan het college, nadat 

deze wijziging hem bekend is geworden. De gemeente is hier 

sinds de wijziging niet van op de hoogte gesteld. 

• De tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan 

vereist is onvoldoende concreet beschreven in het pedagogisch 

beleidsplan. 

• De link naar het laatste inspectierapport op de website werkt 

niet.  

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder, na 

herstelaanbod gedeeltelijk voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

De overtreding met betrekking tot het onverwijld doorgeven van 

wijzigingen aan de gemeente blijft bestaan.   

19-09-2022 Jaarlijks 

onderzoek 

De houder voldoet aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

 

Huidig onderzoek 

Op verzoek van de toezichthouder zijn na afloop van het locatiebezoek een aantal documenten 

toegestuurd. Deze documenten zijn meegenomen in de beoordeling. Op de dag van het 

locatiebezoek zijn er gesprekken gevoerd met de pedagogisch beleidsmedewerker / beroepskracht 

en de houder en heeft er een observatie op de opvanglocatie plaatsgevonden. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

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

stagiaires 

Beroepskracht kindratio 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van 31 oktober 2022 tot en 

met 14 november 2022, blijkt dat de inzet van de beroepskrachten in relatie tot het aantal 

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

wordt uitgevoerd. 

 

Beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Op het kdv zijn er twee beroepskrachten in opleiding ingezet, op basis van de formatieve 

inzetbaarheid zoals beschreven in hun overeenkomst. De beroepskrachten in opleiding worden 

ingezet conform de gestelde eisen uit de meest recente cao kinderopvang en de cao Sociaal Werk, 

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Gedurende de opvang mag maximaal een derde deel 

van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaan uit 

beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

 

Afwijkende inzet beroepskrachten  

De afwijkende inzet van de beroepskrachten blijft binnen de maximale toegestane tijd en is 

conform de informatie uit het pedagogisch beleidsplan. Tijdens de afwijking wordt ten minste de 

helft van het van het conform de beroepskracht kindratio benodigde aantal beroepskrachten 

ingezet. Als tijdens de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten maar één beroepskracht 

wordt ingezet op het kindercentrum, is ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. 

 

Conclusie 

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

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview anders namelijk: (Pedagogisch beleidsmedewerker / beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Presentielijsten (31 oktober 2022 t/m 14 november 2022) 

• Personeelsrooster (31 oktober 2022 t/m 14 november 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 

 

Cyclisch proces  

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. Iedere maand vindt een teamoverleg plaats waar dit beleid of 

een onderdeel hiervan wordt besproken. 

 

Op basis van een steekproef uit de praktijk, blijkt het beleid actueel te zijn en passende 

maatregelen worden genomen. 

 

Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het beleid en betrokken 

worden bij de inhoud van het beleid. De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de 

beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, evalueren en implementeren. 

 

Conclusie 

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

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview anders namelijk: (Pedagogisch beleidsmedewerker / beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie 4 maart 2022) 

• Huisregels/groepsregels 

• Notulen teamoverleg (13 oktober 2022 en 14 november 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

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

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts 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 van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
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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 : Het Groene Spoortje 

Aantal kindplaatsen : 54 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Agrarische Kinderopvang Buitenlust 

Adres houder : Blauwloop 3 

Postcode en plaats : 5175 PK Loon op Zand 

KvK nummer : 17229949 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  E. de Jong-Melhem 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Gilze en Rijen 

Adres : Postbus 73 

Postcode en plaats : 5120 AB RIJEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 14-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 28-11-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 04-01-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


