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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Deze inspectie heeft plaats gevonden om advies te geven aan de gemeente 's-Hertogenbosch of 
kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje al dan niet in het landelijk register opgenomen kan worden. 

Om tot een advies te komen is beoordeeld in hoeverre het kinderdagverblijf voldoet aan de 
regelgeving kinderdagopvang, gebaseerd op de Wet Kinderopvang én de Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector. 

  
De houder is voornemens het kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje per 4 augustus 2014 in 
exploitatie te laten gaan. Er zal opvang geboden worden aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd 
van 0-4 jaar. Het kinderdagverblijf zal worden gehuisvest op een boerenerf waar de partner van de 

houder een melkveebedrijf exploiteerd. 
De houder is aangesloten bij de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK) 
In de visie van het kinderdagverblijf staat het buitenspelen en contact met natuur als speerpunten 
beschreven. 
  
De houder is al drukdoende geweest om het beleid van het kinderdagverblijf op orde te hebben. Te 

denken aan het pedagogisch beleidsplan en werkplan, risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid, meldcode kindermishandeling, informatiefolder en aansluitingen bij de externe 
klachtencommissies. 
  

Mijn advies luidt dat kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje met 16 kinderen in exploitatie kan gaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein is er gekeken naar de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan. 
 
  
Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan samengesteld waarin de visie beschreven staat. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw E. van Asseldonk, houder) 
  Pedagogisch beleidsplan (versie 1.2 -10 januari 2013) 

  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein is gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring 

omtrent het gedrag. 
 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De twee houders en een achterwacht hebben een verklaring omtrent het gedrag overlegd. De 

houder is voornemens twee beroepskrachten aan te nemen. Er zijn onderhandelingen met twee 
kandidaten. 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
Één houder heeft een diploma conform cao kinderopvang. De andere houder is achterwacht en zal 
niet op de groep staan. 

 
Opvang in groepen 
 
De houder is voornemens te starten met één stamgroep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd 
van 0-4 jaar. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw E. van Asseldonk, houder) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie 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. 
 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

Er wordt gebruik gemaakt van de risicomonitor om beleid vast te leggen op het gebied van 
veiligheid en gezondheid. 
Ook zijn in het beleid de extra risico's verwerkt van een kinderdagverblijf bij een agrarisch bedrijf. 

  
In de praktijk zijn er nog risico's geconstateerd in de buitenruimte. bijvoorbeeld de afwezigheid van 
een kindveilig hek bij een deel voor de stal en nog 'bouwafval' op de buitenruimte. 
De houder geeft aan dat zij er zorg voor draagt dat de buitenruimte geheel kindveilig is bij de 

opening. 
Tijdens de volgende inspectie zal het gehele beleid beoordeeld worden. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw E. van Asseldonk, houder) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (28-04-2014) 

  Risico-inventarisatie gezondheid (28-04-2014) 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 

  Veiligheidsverslag 
  Gezondheidsverslag 
  Huisregels/groepsregels 

  Meldcode kindermishandeling 
  Pedagogisch beleidsplan (versie 1.2 -10 januari 2013) 
  Pedagogisch werkplan 
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Accommodatie en inrichting 

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

aantal vierkante meters beschikbaar per kind. 
 
  
Binnenruimte 
 
De leefruimte heeft een oppervlak van 74,6 m². Per kind is er 74,6 m²/ 16 kinderen= 4,6 m² aan 

binnenspeelruimte aanwezig. 
 
 

 
Buitenspeelruimte 
 
Er is één grote buitenruimte en een wat kleinere, een dierenweide en de houder geeft aan dat er 

nog een moestuin/pluktuin gerealiseerd gaat worden. 
  
Per kind is er ruim meer dan de minimale 3 m² aan bruto buitenspeelruimte aanwezig. 
De buitenruimte krijgt een natuurlijke inrichting. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 

  Plattegrond 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 : Kinderopvang Het Vrolijke Koetje 

Website : http://www.kinderopvanghetvrolijkekoetje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000000711861 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Het Vrolijke Koetje 
Adres houder : Empelsehoefweg 5 

Postcode en plaats : 5236BW 'S-HERTOGENBOSCH 
KvK nummer : 17236971 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA TILBURG 
Telefoonnummer : 073-6404515 
Onderzoek uitgevoerd door :  K van Hamont 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : S HERTOGENBOSCH 
Adres : Postbus 12345 
Postcode en plaats : 5200GZ S HERTOGENBOSCH 
 
Planning 
Datum inspectie : 26-05-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 12-06-2014 

Zienswijze houder : 16-06-2014 
Vaststelling inspectierapport : 16-06-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 16-06-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-06-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 07-07-2014 

 

 
 



 

11 van 11 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 26-05-2014 
Kinderopvang Het Vrolijke Koetje te 'S-HERTOGENBOSCH 

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. 

 
 
 

 


