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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’ en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

Conclusie   

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

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.   

 

Kinderdagverblijf de Berenboot maakt onderdeel uit van Kinderdagverblijf de Berenboot B.V. 

Kinderdagverblijf de Berenboot is gevestigd aan het Koolpad te Bavel. Er wordt opvang geboden 

aan maximaal 51 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar verdeeld over vier stamgroepen waarvan 

twee verticale groepen, een babygroep en een 3+groep.   

 

Het kindercentrum maakt gebruik van de volgende ruimtes:   

 groepsruimte De Boefjes: 42,0 m² 

 groepsruimte De Wijsneusjes: 40,0 m² 

 groepsruimte De Brakkies: 50,0 m² 

 groepsruimte De Ukkepukkies: 34,0² 

 speelgang: 15,0² 

 

 buitenruimte: ongeveer 190 m²   

   

Onderzoeksgeschiedenis   

Van 2016 t/m 2020 voldoet de houder tijdens de jaarlijkse onderzoeken aan de beoordeelde 

wettelijke eisen. 

2021: vanwege de corona-crisis heeft er geen onderzoek plaatsgevonden.   

 

Bevindingen op hoofdlijnen   

Tijdens het jaarlijks onderzoek voldoet de houder aan de 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 met daarin opgenomen het locatie -gebonden 

beleid. De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang 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 zijn waargenomen op de vier groepen: De Boefjes, De 

Wijsneusjes, De Brakkies en De Ukkepukkies. Aanwezig zijn 38 kinderen 

en acht beroepskrachten.        

 

De observatie begint om 8.45 uur 's ochtends. Nog niet alle kinderen die op deze dag opvang 

hebben, zijn aanwezig. Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst. De beroepskrachten 

doen dit op een enthousiaste en persoonlijke manier. Ze kennen de kinderen bij naam en weten 

persoonlijke bijzonderheden. Zo vraagt één van de beroepskrachten aan een ouder of de pijnlijke 

vinger die het kind onlangs had, inmiddels over is. 

 

Er heerst een aangename sfeer in de groepen. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich 

op hun gemak voelen. Bij de 3+groep zijn de kinderen allemaal aan lage tafels aan het puzzelen, 

een visspel aan het spelen, een kralenplank aan het vullen en ze ruilen zelfstandig onderling. De 

beroepskracht heeft in de gaten dat één kind dezelfde kralenplank wil als de andere peuter. Ze lost 

dit op door een extra kralenplank ernaast te leggen en ondertussen te vragen aan het kind of dit is 

wat ze bedoelt.  

 

Het is op bijna elke groep goed te zien dat het thema Onderwaterwereld aan de gang is. De 

tentoongestelde werkjes, zoals de zeesterren, zijn als versiering in de ruimte door de kinderen zelf 

gemaakt. Er zijn ook boekjes aanwezig over het thema en spullen zoals een snorkel, flippers en 

een 'aangeklede' watertafel.  
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Op één van de verticale groepen wordt aan een peuter die nog niet zo goed op gang durft te 

komen, vertelt wat ze vandaag gaan doen. De beroepskracht gaat hierbij de door de knieën, laat 

actief merken dat zij het kind begrijpt en reageert adequaat. 

 

In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op taalverrijking. Zo wordt er 

interactief voorgelezen uit 'Klein wit visje' waarbij de kinderen tussendoor vragen wordt gesteld en 

de kinderen ook enthousiast antwoorden. Ook worden er liedjes gezonden en hebben de kinderen 

hun inbreng bij welke liedjes aan bod komen.  

 

De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Een van de pedagogisch 

medewerkers geeft tijdens de observatie steeds aan de kinderen aan wat ze gaat doen. Zo wordt 

haar gedrag heel voorspelbaar voor de kinderen. De beroepskracht staat bijvoorbeeld van tafel op 

en zegt: "Zal ik eens fruit gaan halen?". "Hier ben ik weer."  

 

Tijdens de contactmomenten met de baby's zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd 

gericht op de baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby. Zo zegt een 

beroepskracht bijvoorbeeld: "Nu deze meneer!" "Nu ben jij aan de beurt." Ze pakt de baby uit het 

schommelstoeltje. We gaan lekker slapen want je wordt wat moe." De baby vertoont inderdaad 

gewrijf in de oogjes. De beroepskracht vervolgt: "Even kijken waar je spulletjes zijn." Verder 

reageert de beroepskracht op de geluidjes die de baby maakt en benoemt ze de kledingstukken die 

uitgetrokken worden voor het naar bed gaan.  

 

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.   

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview locatieverantwoordelijke 

 Interview beroepskrachten 

 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan Koolpad (versie IKK 2018) 
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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. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens het onderzoek van de toezichthouder is op basis van een steekproef beoordeeld of de 

registratie en koppeling van de verklaringen omtrent het gedrag in het Personenregister 

Kinderopvang zijn gerealiseerd. De aanwezige beroepskrachten, pedagogisch beleidsmedewerker 

en/of coach, locatiemanager, houder en stagiaire zijn geregistreerd en gekoppeld.   

   

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

 

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft de diploma's van de aanwezige beroepskrachten steekproe fsgewijs 

ingezien. Deze voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest recent 

aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.    

 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal werk.   

   

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

 

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

stagiaires 

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

   

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in vier stamgroepen. De omvang en samenstelling van de stamgroepen 

voldoet aan de wettelijke eisen.   

 

Aan een kind tot één jaar oud worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen en aan 

een kind van één jaar of ouder ten hoogste drie vaste beroepskrachten. Daarvan is per dag ten 

minste één beroepskracht werkzaam in de stamgroep van dat kind. 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders mee tot welke stamgroep het kind behoort en 

welke beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn toegewezen. Een kind 

maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende groepsruimtes.  

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview locatieverantwoordelijke 

 Interview beroepskrachten 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma's/kwalificaties beroepskrachten 

 Presentielijst (week 22, 2022) 

 Personeelsrooster (week 22, 2022) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker 
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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) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwalite it kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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) 

 
 

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) 

 



 

 

10 van 12 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 31-05-2022 

Kinderdagverblijf de Berenboot B.V. te Bavel 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf de Berenboot B.V. 

Website : http://www.berenbootbavel.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000020092962 

Aantal kindplaatsen : 51 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf de Berenboot B.V. 

Adres houder : Koolpad 14 

Postcode en plaats : 4854 PD Bavel 

KvK nummer : 20107250 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-6392000 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. van Herwijnen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Breda 

Adres : Postbus 90156 

Postcode en plaats : 4800 RH BREDA 
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Planning 

Datum inspectie : 31-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 08-06-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 01-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 22-07-2022 
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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. 
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