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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 Het Vrolijke Koetje is een particulier agrarisch kinderdagverblijf, waar opvang 
wordt geboden aan maximaal 32 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. 

  
Het kinderdagverblijf is gehuisvest op het erf waar de partner van de houder een melkveebedrijf 
exploiteert. De houder is aangesloten bij de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK). In de visie 
van het kinderdagverblijf staat het buitenspelen en contact met de natuur als speerpunt 

beschreven. 
   
Tijdens deze onaangekondigde inspectie waren de houder en de beroepskrachten erg behulpzaam. 

De kinderen hadden het zichtbaar naar hun zin. 
  
Conclusie  
Kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje voldoet aan de getoetste voorwaarden van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen 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 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch 
klimaat. 
  
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of beroepskrachten handelen conform het opgestelde 

pedagogisch beleidsplan. 
Daarnaast wordt een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op 
de groep(en). Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door middel van observatie 

tijdens het inspectiebezoek. 
Bij het beoordelen van de observatie is uitgegaan van de vier pedagogische 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 
 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

‘Veldinstrument observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 
2014). Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend 
en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Per basisdoel wordt het oordeel met 

voorbeelden toegelicht. 
  
Het bieden van emotionele veiligheid 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat ze de kinderen begrijpen en reageren daar adequaat op. 
Voorbeeld: 
Een dreumes loopt door de groepsruimte en is een beetje aan het jammeren. De beroepskracht 

loopt naar hem toe en vraagt of hij naar buiten wil. Ze tilt hem op en loopt met hem naar een 
buitendeur. De jongen pakt meteen de deurklink vast en zegt 'Boe'. De beroepskracht zegt tegen 
hem: 'Zullen we bij de koetjes gaan kijken?'  
  

De beroepskrachten hebben alle aandacht voor de kinderen. Ze zijn continu activiteiten met ze aan 
het doen, zitten met ze op de grond en hebben oog voor ieder kind. 
  

De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. 
Voorbeeld: Er wordt met thema's gewerkt. Momenteel is het thema Winter/ sneeuwkoningin. 
Tijdens de inspectie zitten de kinderen met de beroepskracht op de grond. Ze hebben een bak met 
stukken ijs en de beroepskracht legt uit wat er met ijs gebeurd als het warm wordt. De kinderen 

mogen het ijs vastpakken. 
Eerder die week is er onder andere geknutseld binnen het thema en hebben ze buiten bevroren 
plassen bekeken.  
  
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit. De 
situatie is voor de kinderen inzichtelijk. 

Voorbeeld: De beroepskracht vraagt aan de kinderen wie er mee naar buiten gaat. Alle kinderen 

reageren enthousiast. De beroepskracht gaat in de gang de skipakjes halen. Terwijl de 
beroepskrachten bij de kinderen de skipakjes aandoen, vertellen ze wat ze buiten allemaal gaan 
doen. 
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De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
De beroepskrachten moedigen interactie tussen de kinderen aan. Ze helpen de kinderen 
om contact met elkaar te maken en bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, elkaar 
helpen en emoties delen. 
  

De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij de baby's en andersom. 
Zo is er bijvoorbeeld een grote buggy, waar zes kinderen in kunnen (op de voorste rij baby's). 
Kinderen die nog niet (goed) kunnen lopen, kunnen op deze manier mee naar de koeien in de stal.  
  
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 
De beroepskrachten begeleiden de kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Ze leggen uit wat er van een kind verwacht wordt. 

 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (Vrij spel baby's, fles geven, activiteit met ijs en naar de stal.) 
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Personeel en groepen 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 

stamgroepen. Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten en de houder 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 roosters 
en presentielijsten. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder, beroepskrachten en stagiaire zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent het 

gedrag. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie. 
 
 
Opvang in groepen 
 

Er wordt opvang geboden aan twee stamgroepen met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 
4 jaar: de Koetjes en de Kalfjes. 
  
Ouders hebben schriftelijke toestemming gegeven wanneer hun kind tijdelijk in een tweede 

stamgroep wordt opgevangen. 
  

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie en uit de genomen steekproef van de aanwezigheidslijst van de kinderen en 
beroepskrachten blijkt dat er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
  
  

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
 

Meldcode kindermishandeling 
 
Uit een interview met één van de beroepskrachten en de houder blijkt dat de beroepskrachten 
goed op de hoogte zijn van de inhoud van de meldcode. Ze kunnen signalen herkennen en weten 
hoe te handelen bij een vermoeden. 
  

Onlangs hebben alle beroepskrachten een cursus van Veilig Thuis gevolgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Interview anderen (beroepskrachten) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot 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 ruimtes. 
 
 
Binnenruimte 
 

Het kinderdagverblijf beschikt over twee groepsruimtes: 
 De Kalfjes: deze ruimte is 74,6 m2 groot. Er worden maximaal 16 kinderen opgevangen. Per 

kind is er 4,7 m2 aan binnenspeelruimte beschikbaar. 
 De Koetjes: deze ruimte is 58,35 m2 groot. Hier worden ook maximaal 16 kinderen 

opgevangen. Er is 3,6 m2 aan binnenspeelruimte per kind beschikbaar. 
 
Iedere groep beschikt over twee aangrenzende slaapkamers met voldoende bedjes. Tevens zijn er 

buitenbedjes. 
  
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenspeelruimte heeft een oppervlakte van ongeveer 1000 m². Dit is ruim voldoende voor de 
opvang van 32 kinderen. 

De buitenspeelruimte beschikt over diverse speelhoeken en materialen. 
  
Tevens wordt er in een gedeelte van de koeienstal gespeeld. 
  

 
Gebruikte bronnen: 

  Plattegrond 
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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) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

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) 

 

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) 

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) 
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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 : Kinderopvang Het Vrolijke Koetje 

Website : http://www.kinderopvanghetvrolijkekoetje.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
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 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

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. van Waardenburg 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : 's-Hertogenbosch 
Adres : Postbus 12345 

Postcode en plaats : 5200GZ S HERTOGENBOSCH 

 
Planning 
Datum inspectie : 21-01-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 10-02-2016 
Zienswijze houder : 15-02-2016 
Vaststelling inspectierapport : 16-02-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-02-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-02-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 08-03-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Beste inspecteur, 
  
Hierbij ontvangt u een reactie op het concept rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 2016. 

  
Wij hebben geen op- of aanmerkingen over het concept rapport. 
Wij hebben het inspectiebezoek als prettig ervaren. 
  
Met vriendelijke groet, 
   
Lizet van Asseldonk 

Directeur/Eigenaar Kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje 

 
 
 

 


