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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Beschouwing 

Conclusie  

De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn. 

 

 Feiten 

Stichting Kinderopvang Mariadonk is een kinderdagverblijf gelegen aan Hoefstraat 13 in Zegge. Op 

de locatie is ook de BSO gevestigd. De locatie vangt in een combinatiegroep van KDV en BSO 

kinderen op. Het KDV biedt sinds juni 2020 VVE aan. Er worden maximaal 16 kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen. 

 

Ruimten 

De groepsruimte heeft een bruto oppervlakte van ongeveer 59m². 

De buitenruimte betreft het aangrenzende speelplein van de school die voldoende vierkante meters 

omvat voor het aantal op te vangen kinderen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

26-07-2018: jaarlijkse inspectie. Er zijn overtredingen geconstateerd op domein Pedagogisch 

klimaat, item Pedagogisch beleid, voorwaarden 3, 4, 6 en 9; op domein Personeel en groepen, item 

Verklaring omtrent het gedrag en Personenregister kinderopvang, voorwaarden 1, 2 en 3 en op 

domein Veiligheid en gezondheid, item Veiligheids- en gezondheidsbeleid, voorwaarde 5. 

15-10-2018: nader onderzoek. De overtredingen op domein Personeel en groepen, item Verklaring 

omtrent het gedrag en Personenregister kinderopvang, voorwaarden 1, 2 en 3 en op domein 

Veiligheid en gezondheid, item Veiligheids- en gezondheidsbeleid, voorwaarde 5 zijn getoetst. Er is 

een overtreding geconstateerd op domein Personeel en groepen, item Verklaring omtrent het 

gedrag en Personenregister kinderopvang, voorwaarden 1 en 2. 

21-12-2018: nader onderzoek. De houder heeft de overtredingen hersteld en voldoet daardoor aan 

de getoetste wettelijke eisen. 

30-04-2019 Tijdens het jaarlijks onderzoek voldoet de houder aan alle getoetste wettelijke eisen. 

22-06-2020: incidenteel onderzoek gericht op de voorwaarden met betrekking tot het aanbieden 

van vve.  

21-09-2020: jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd op een viertal voorwaarden. 
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Bevindingen op hoofdlijnen   

Op verzoek van gemeente Rucphen heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden gericht op de 

voorwaarden met betrekking tot:   

 pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleid, voorwaarde 1 

 pedagogisch klimaat, item pedagogische praktijk, voorwaarde 1 

 personeel en groepen, item Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten 

in opleiding en stagiaires, voorwaarde 1 

 personeel en groepen, item Stabiliteit van de opvang voor kinderen, voorwaarde 1. 

 

Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle beoordeelde wettelijke 

eisen.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan aanwezig. De houder draagt er zorg voor dat in 

de dagopvang/buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.   

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

Pedagogische praktijk 

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 

observaties die door de toezichthouder op de groep zijn waargenomen.    

Aanwezig zijn 11 kinderen en twee beroepskrachten.   

De kinderen zijn tijdens de observatie aan het spelen in de gymzaal. Het spel - en speelmateriaal 

ligt binnen het bereik van de kinderen en ze mogen het zelf pakken. De kinderen spelen in kleine 

groepjes bij elkaar, enkelen kijken toe vanaf een afstand. De beroepskrachten hebben gepast 

lichamelijk contact met de kinderen: een beroepskracht draag een baby op haar arm en praat 

tegen haar, de andere beroepskracht laat een kind paardje rijden met haar en knoopt korte 

gesprekjes aan met individuele kinderen: "Jullie hebben thuis toch een grote hond. Hoe heet die?" 

De beroepskracht bevestigt de kinderen in het plezier dat ze hebben. "Da's lekker hè [naam kind]  

aan je voeten? " zegt ze tegen een kind dat op een bobbelplaat staat. Het kind lacht terug naar 

haar. De kinderen zoeken uit eigen beweging contact met de beroepskracht en deze gaat daar 

stimulerend op in: "Juf, ik kan toveren. "Reactie beroepskracht: "Nou laat maar eens zien dan." 

Veel kinderen komen kijken naar de toverkunsten. De sfeer is ontspannen en actief.  

Wanneer een kind moet huilen troost de beroepskracht het. Ze corrigeert het kind dat aan de 

haren heeft getrokken op begripvolle en correcte wijze: "Nee dat mag niet. Ook al lach jij, je mag 

hem niet aan de haren trekken. Dat doet pijn". De beroepskrachten benadrukken de onderlinge 

verbondenheid en verantwoordelijkheid door de kinderen allemaal te betrekken bij een leuk voorval 

en ook bij het opruimen van het spelmateriaal: de beroepskracht vraag een aantal kinderen 

individueel om specifiek spelmateriaal op te ruimen. De kinderen helpen hier enthousiast aan mee 

en de beroepskracht complimenteert hen: "Goed gedaan hoor. Nou, jij bent wel heel sterk".  

 

Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat de houder de opvang op een 

zodanige wijze organiseert, dat dit leidt tot verantwoorde dagopvang/buitenschoolse opvang.   

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   
 

Gebruikte bronnen 

 Interview 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

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

stagiaires 

Tijdens het onderzoek blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep voldoet.  

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.    

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in één stamgroep.. De omvang en samenstelling van 

de  stamgroep voldoen aan de wettelijke eisen. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.     
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) 

 Plaatsingsoverzicht 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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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) 
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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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 bijlage 1, onderdeel c, 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;  

- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9 Regeling Wet 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. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stichting Kinderopvang Mariadonk 

Website : http://www.skmzegge.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Mariadonk 

Adres houder : Hoefstraat 13 

Postcode en plaats : 4735 TA Zegge 

KvK nummer : 55504264 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 

Onderzoek uitgevoerd door :    

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Rucphen 

Adres : Postbus 9 

Postcode en plaats : 4715 ZG RUCPHEN 
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Planning 

Datum inspectie : 04-05-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-05-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-05-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-05-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 28-05-2021 
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