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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 
Kinderdagverblijf De Speeldoos verzorgt vanaf 1991 kleinschalige kinderopvang in de gemeente 
Someren. De Speeldoos is gevestigd in een afzonderlijk deel van het woonhuis van de houder. De 

houder heeft de ruimtes geheel bouwtechnisch aangepast en ingericht om professionele 
kinderopvang mogelijk te maken. 
  
De Speeldoos biedt dagopvang aan een verticale groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 
0 tot 4 jaar. De houder is tevens als beroepskracht werkzaam op de groep. Zij werkt samen met 
een tweede beroepskracht en sinds dit jaar is haar dochter ook werkzaam als beroepskracht. 
De zus van de houder kan daarnaast worden ingezet als invalkracht. 

  
De Speeldoos kenmerkt zich door haar kleinschalige opvang: vaste gezichten, een kleine groep 

kinderen en een open communicatie met korte lijnen richting de ouders. 
  
De Speeldoos is geopend van maandag t/m vrijdag 07.30 uur-18.00 uur. De Speeldoos werkt 
binnen de opvang met het voorschool educatieprogramma Uk en Puk. Dit is een educatief 
programma dat zich richt op de 0-4 jarigen. 

   
Inspectiegeschiedenis 
Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks door de GGD bezocht. Onderstaand volgt de 
inspectiegeschiedenis van 2015 - heden. 
  
Jaarlijkse inspectie op 24 november 2015 

Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum aan alle beoordeelde voorwaarden van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er waren enkele aandachtspunten 
geconstateerd. Eén betrof het creëren van speelhoeken en de uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan. Gericht op de autonomie van het kind tijdens het vrije spel en het aanbieden van 
ontwikkelings- en leeftijdsgebonden activiteiten. 
  
Jaarlijkse inspectie op 20 september 2016 

Tijdens deze jaarlijkse inspectie werd op grond van het risicoprofiel een aantal kwaliteitseisen 
onderzocht, namelijk op gebied van het ‘Pedagogische klimaat’, ‘Personeel en groepen’ en 
'Accommodatie en inrichting'. Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum aan alle 
beoordeelde voorwaarden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Jaarlijkse inspectie op 23 november 2017  
Tijdens deze jaarlijkse inspectie werd op grond van het risicoprofiel een aantal kwaliteitseisen 

onderzocht, namelijk  de kwaliteit van de dagelijkse praktijk en enkele items uit het domein 
Personeel en groepen. De getoetste items voldeden aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
  
Jaarlijkse inspectie op 9 november 2018 
Tijdens deze jaarlijkse inspectie is op grond van het risicoprofiel een aantal kwaliteitseisen 

onderzocht, namelijk op gebied van het ‘Pedagogische klimaat’, ‘Personeel en groepen’ en bij het 
item 'veiligheid en gezondheid' de achterwachtregeling en de aanwezigheid van tenminste één 
volwassene die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat na Overleg en Overreding alle getoetste inspectie 
voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang. 
 

Jaarlijkse inspectie 23 mei 2019 
In dit inspectierapport zijn niet alle voorwaarden beoordeeld, omdat er sprake is van een 
zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 
inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op pedagogisch 
klimaat, personeel en groepen en veiligheid en gezondheid. 
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Conclusie  
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er overtredingen waren met betrekking tot de 

documenten namelijk op het pedagogisch beleid, het opleidingsplan voorschoolse educatie en het 
beleid veiligheid en gezondheid. 
 

Handhaving 
De gemeente Someren heeft gehandhaafd door op d.d.: 14-08-2019 een aanwijzing te sturen en 
de houder verzocht op de geconstateerde overtredingen op te lossen met een hersteltermijn van 6 
weken. 
 
Huidige inspectie 
In opdracht van de gemeente Someren is er een nader onderzoek uitgevoerd op de geconstateerde 

overtredingen. 
De houder heeft de documenten via de mail aangeleverd. Daarnaast heeft er nog op twee 
momenten telefonisch contact geweest d. d.: 04-10-2019 en 11-10-2019. 
 
Conclusie 
Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de houders veel zorg en aandacht hebben 

besteed om de eerder geconstateerde overtredingen op te lossen. 

De houders hebben op eigen initiatief de aangepaste documenten aangeleverd aan de 
toezichthouder. 
 
De overtredingen met betrekking tot de documenten: pedagogisch beleid, opleidingsplan en beleid 
veiligheid en gezondheid zijn oplost en er wordt voldaan aan alle getoetste items vanuit de Wet 
Kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
 
De overtredingen ten aanzien van het pedagogisch beleid en het opleidingsplan voorschoolse 
educatie geconstateerd tijdens de vorige inspectie worden opnieuw beoordeeld. 
  

Pedagogisch beleid 

De Speeldoos hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie geldende 

beleid verwoord is. In het pedagogisch beleid is de kenmerkende visie beschreven en is daarnaast 
beschreven op welke wijze vorm gegeven wordt aan de vier pedagogische basisdoelen. 
  

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat het pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf De 
Speeldoos oktober 2019 volledig voldoet aan de eisen vanuit de Wet Kinderopvang. 
 
De houders zijn na de jaarlijkse inspectie flink aan de slag gegaan met het document, het 

pedagogisch beleid. Ze hebben hier weer een actueel document van gemaakt waar op een 
overzichtelijke wijze informatie in te vinden is over de visie en de praktijk binnen kinderdagverblijf 
de Speeldoos. 
Alle verouderde informatie is uit het document verwijderd, dat maakt het geheel veel 
overzichtelijker. 
 
De volgende voorwaarden zijn nu wel voldoende beschreven:  

 
• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.  
• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 
stamgroepsruimte kunnen verlaten. Uit het gesprek met de houder blijkt dat er activiteiten 

worden ondernomen buiten de groepsruimte.  

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.  

Voorschoolse educatie 

De houder heeft opnieuw een opleidingsplan aangeleverd welke voldoet aan de gestelde eisen 
vanuit de Wet Kinderopvang. 
 

In het opleidingsplan staat duidelijk omschreven op welke wijze de houder de kennis en 
vaardigheden van de beroepskrachten onderhoudt. Kennis en vaardigheden van beroepskrachten 
met betrekking tot: 
• het werken met programma's voor- en vroegschoolse educatie; 
• het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 
• het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie; 
• het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen; 

• het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en 
aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.  

Uit het opleidingsplan komt naar voren dat beroepskrachten vele mogelijkheden hebben om hun 
kennis en vaardigheden te onderhouden en te actualiseren. 
 

Het opleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. 
 
Conclusie 
De overtreding is opgelost en er wordt volledig voldaan aan de eisen ten aanzien van het beleid 
veiligheid en gezondheid. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d.: 04-10-2019 en 11-10-2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (oktober 2019) 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (2019-09-10) 



 

7 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 01-10-2019 
De Speeldoos te Someren 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
De overtreding ten aanzien van het beleid veiligheid en gezondheid geconstateerd tijdens de vorige 
inspectie wordt opnieuw beoordeeld. 
  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft het beleid veiligheid en gezondheid aangepast en drie paragrafen toegevoegd aan 
het document. 

Door de toevoeging van deze paragrafen is duidelijk weergegeven hoe de houder samen met de 
beroepskrachten een beleid veiligheid en gezondheid neerzet. 
De houder zorgt voor een continue proces van het vormen van beleid, implementeren, evalueren 
en actualiseren. 
 
Conclusie 
De overtreding is opgelost en er wordt volledig voldaan aan de eisen ten aanzien van het beleid 

veiligheid en gezondheid. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d.: 04-10-2019 en 11-10-2019) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (d.d.: 2019-09-03) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Speeldoos 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf De Speeldoos 
Adres houder : Beerze 12 
Postcode en plaats : 5711KB Someren 
KvK nummer : 41092141 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Monique Huijser 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Someren 
Adres : Postbus 290 

Postcode en plaats : 5710AG SOMEREN 
 

Planning 
Datum inspectie : 01-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 04-10-2019 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 01-11-2019 
 

 
 
 
 
 


