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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

  

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Vught heeft er op donderdag 26 januari 2023 een jaarlijks onderzoek 

plaatsgevonden bij kinderdagverblijf (kdv) 't Kasteeltje, locatie Hoogstraat. 

  

Conclusie en bevindingen  

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan:  

• pedagogisch klimaat;  

• personeel en groepen; 

• accommodatie. 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe.  

  

Algemene kenmerken  

Kinderdagverblijf 't Kasteeltje, locatie Hoogstraat maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie 

Kindercentrum Tasseron B.V. 

  

Kdv 't Kasteeltje, locatie Hoogstraat  is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd 

voor maximaal 70 kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Op dit 

moment wordt maximaal de helft van het aantal kindplaatsen gebruikt. Met de houder is zowel in 

2022 als in 2023 gesproken over het aanpassen van het aantal kindplaatsen. De houder geeft aan 

het huidige aantal kindplaatsen te willen behouden mede vanwege een verhuizing op een andere 

locatie van dezelfde houder. Het is nog niet duidelijk wanneer dat deze verhuizing plaats zal gaan 

vinden. Op de locatie Hoogstraat zijn (tijdelijk) twee groepen gesloten; de Lakeien en de Draakjes. 
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De opvang vindt nu plaats in drie stamgroepen, te weten:   

  

• Torentjes: een babygroep voor max. 9 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar. 

• Kroontjes: een dreumesgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 10 maanden tot 2,5 

jaar; 

• Narretjes (voorheen een VE groep, met ingang van 1-1-2023 niet meer): een peutergroep van 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.  

  

Op woensdagen voegen de groepen Kroontjes en Narretjes samen. Bij samenvoeging tot dreumes-

peutergroep op woensdag zijn er maximaal 16 kinderen aanwezig, waarbij afhankelijk van de 

beroepskracht-kind-ratio 2 of 3 beroepskrachten worden ingezet.  Op de dag van locatiebezoek 

waren er drie groepen open; Torentjes, Kroontjes en Narretjes. 

  

Het kinderdagverblijf is gehuisvest in een zelfstandige locatie en heeft op deze locatie de 

beschikking over de volgende ruimtes: 5 groepsruimtes, een gezamenlijke speelhal en 

aangrenzende buitenruimtes.  

  

Onderzoeksgeschiedenis  

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken:  

  

Datum 

onderzoek  

Soort 

onderzoek 

Oordeel 

26-11-2020 Jaarlijks 

onderzoek 

In 2020 heeft er een onderzoek op afstand plaats gevonden 

vanwege de heersende Coronapandemie. De houder voldoet aan 

alle beoordeelde kwaliteitseisen. 

2021   In 2021 heeft er geen onderzoek plaats gevonden vanwege de 

heersende Coronapandemie. 

18-1-2022 Jaarlijks 

onderzoek 

De houder voldoet niet aan alle beoordeelde kwaliteitseisen. 

Tijdens dit onderzoek zijn twee overtredingen geconstateerd binnen 

het domein pedagogisch klimaat: voorschoolse educatie; 

• In het pedagogisch beleidsplan, wordt de wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch 

beleidsmedewerker voorschoolse educatie, en hoe daarmee de 

kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd, 

onvoldoende concreet en toetsbaar beschreven . 

• De beroepskrachten, werkzaam op de groepen waar voorschoolse 

educatie wordt aangeboden, beschikken niet allemaal over een 

getuigschrift voor het bieden van voorschoolse educatie. 

De overtredingen zijn niet hersteld in herstelaanbod. 

De houder heeft in overleg met de gemeente Vught besloten om 

met ingang van 2023 geen voorschoolse educatie meer aan te 

bieden.  

  

  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

(aantal kindplaatsen van 70 is niet meer actueel) 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk. 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor 

deze kinderopvanglocatie. 

  

Handelen conform beleid 

Om ervoor te zorgen dat beroepskrachten handelen conform dit pedagogisch beleidsplan wordt het 

beleid, of onderdelen hiervan, tijdens vergaderingen besproken met de beroepskrachten. Dit blijkt 

uit gesprekken met de beroepskrachten en de toegestuurde notulen. 

  

Naast het beleid, wordt ook de ontwikkeling van kinderen besproken en wordt er gekeken naar de 

uitvoering van het pedagogisch beleid. De beroepskrachten worden begeleid door de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach in de uitvoering en borging van het pedagogisch handelen op de 

werkvloer. De pedagogisch beleidsmedewerker levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling, 

uitvoering en implementatie van het pedagogisch beleid. 

  

Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch 

beleidsplan. 

Hieronder volgt een voorbeeld van een praktijksituatie: 

  

In het beleid staat:  

"Wij willen een opvang creëren waarin een kind zich op de eerste plaats veilig en thuis voelt. Een 

huiselijke en gezellige opvang met een persoonlijk karakter waar respect voor jezelf en anderen 

een belangrijke leidraad is in hoe we omgaan met elkaar. Een kind wat zich veilig en thuis voelt, 

heeft de ruimte om zich te ontwikkelen. Een warme, stabiele relatie met de groepsleiding en 

andere kinderen in de groep zorgen voor een gevoel van ‘erbij horen’ en mee mogen doen en 

bevorderen het welbevinden. Ieder kind heeft zijn eigen identiteit en mogelijkheden, waar de 

leidsters hun benaderingswijze op aanpassen." 

  

In de praktijk is waargenomen: 

In de groep Narretjes wordt een verjaardag gevierd. Een kind wordt 3 jaar. De structuur van het 

feest lijkt herkenbaar voor de kinderen; de jarige krijgt een muts op en er worden liedjes 

gezongen. Het oogt gezellig en alle kinderen worden betrokken bij het feest. De groepsleiding 

stimuleert de kinderen om zelf keuzes te maken bijvoorbeeld welk muziekinstrumentje ze willen. 

De interactie tussen de kinderen wordt gestimuleerd, zo mag de jarige een kindje kiezen om 

samen mee in de kring te dansen. Het is ook zichtbaar dat de groepsleiding de zelfstandigheid 

zoveel mogelijk stimuleert zo mag de jarige de traktatie zelf uit delen. De groepsleiding is nabij 

maar assisteert verbaal op afstand, het kind mag het zelf doen. De groepsleiding zegt; "Pak maar 

een zakje en geef het maar aan X" en "Goed zo, pak maar een nieuw zakje en geef het nu maar 

aan Y". Het is zichtbaar dat het kind hier steeds meer lol aan beleeft. De zelfstandigheid wordt zo 

gestimuleerd. Er worden ook afspraken gemaakt zoals dat de krentjes nu opgegeten mogen 

worden en dat de groepsleiding het stoepkrijt in de tassen van de kinderen stopt voor thuis. 
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Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 

de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 

opvang wordt geboden.  

  

De toezichthouder beoordeelt of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan waarin 

opgenomen de vier pedagogische doelen in het kader van het bieden van verantwoorde 

dagopvang. Namelijk het bieden van sociaal emotionele veiligheid, het ontwikkelen van 

persoonlijke en sociale competenties en het ontwikkelen van normen en waarden bij kinderen. 

  

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). In dit veldinstrument zijn per basisdoel 

indicatoren opgenomen. Onder iedere indicator staan gedragsbeschrijvingen van pedagogisch 

medewerkers en/of kinderen. Bij het beschrijven van de pedagogische praktijk gebruikt de 

toezichthouder deze gedragsbeschrijvingen (schuin gedrukte tekst) met daaronder een voorbeeld 

van wat in de praktijk is waargenomen. 

  

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdagochtend 26 

januari 2023. Gedurende deze ochtend zijn de volgende activiteiten waargenomen: 

  

• Vrij spel 

• Eet- en drinkmoment 

• Activiteit (kringmoment en vieren van verjaardag) 

  

Op basis van de observatie is geconstateerd dat de houder voldoende zorg draagt voor het bieden 

van verantwoorde kinderopvang. De volgende situaties zijn onder meer waargenomen:  

  

Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft. 

Praktijksituatie: Tijdens een vrij spel moment zit de beroepskracht op de grond tussen de kinderen. 

Ze  praten over dino's. Een kind moet hard lachen als de beroepskracht een dino geluid maakt. Een 

ander kind lijkt hier even van te schrikken. De beroepskracht gaat hier direct op in, ze vraagt of 

het kind het geluid te hard vond en de beroepskracht zegt dat ze maar alsof deed. De kinderen en 

de beroepskracht lachen. 
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Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden 

intussen contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind 

hieronder lijdt. 

Praktijksituatie: De kinderen zitten aan tafel voor het fruit moment. Een kind zegt "Orange". De 

beroepskracht zegt "Ja, de sinaasappel is oranje". Ze zingen het fruitlied. Een bord met fruit wordt 

van het ene kind naar het andere verschoven. De kinderen worden door de beroepskracht 

gestimuleerd, ze zegt; "X schuif de bord maar naar Y". Er ontstaan gesprekjes over welk kind welk 

fruit het lekkerst vindt, alle kinderen worden betrokken en actief bevraagd wat zij vinden. 

  

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten 26 januari 2023) 

• Observatie(s) (Donderdag 26 januari 2023) 

• Website (https://www.t-kasteeltje.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan (t Kasteeltje, versie 2023) 

• Pedagogisch werkplan (locatie KDV Hoogstraat 0- 4 jaar, versie 2023) 

• Notulen teamoverleg (4 oktober en 24 november 2022) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De beroepskrachten die van maandag 16 januari 

tot en met donderdag 26 januari 2023 zijn ingezet zijn allen ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en door de houder gekoppeld aan de organisatie. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De diploma’s van de beroepskrachten die tijdens 

het inspectiebezoek werkzaam zijn op deze locatie zijn ingezien. Zij beschikken allen over een 

passend diploma overeenkomstig de actuele Cao Kinderopvang. 

  

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en 

houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De taken van 

de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen een organisatie samengevoegd worden tot één 

functie of twee losse functies. 

  

Op deze locatie worden de taken van pedagogisch coach en van beleidsmedewerker door twee 

personen uitgevoerd. Zij beschikken over een HBO werk- en denkniveau (taak pedagogisch 

beleidsmedewerker) dan wel over een over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk (taak pedagogisch coach). 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

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

stagiaires 

Beroepskracht kindratio 

Op het moment van het locatiebezoek is de bezetting als volgt: 

  

Naam  

groep 

Leeftijd 

kinderen 

Aantal  

kinderen 

Ingezette  

beroepskrachten (in 

opleiding) 

Benodigde  

beroepskrachten 

Voldoet 

ja/nee  

Kroontjes 1 tot 3 jaar 9 2 2 ja 

Narretjes 1 tot 4 jaar 11 2 2 ja 

Torentjes 0 tot 1 jaar 4 2 2 ja  
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Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van maandag 16 januari tot 

en met donderdag 26 januari 2023  blijkt dat de inzet van de beroepskrachten in relatie tot het 

aantal kinderen (beroepskracht-kindratio) volgens de rekenregels van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang wordt uitgevoerd. 

  

Beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Op het kdv zijn momenteel geen stagiaires of beroepskrachten in opleiding werkzaam. 

  

Afwijkende inzet beroepskrachten  

De afwijkende inzet van de beroepskrachten blijft binnen de maximale toegestane tijd en is 

conform de informatie uit het pedagogisch beleidsplan. Tijdens de afwijking wordt ten minste de 

helft van het van het conform de beroepskracht kindratio benodigde aantal beroepskrachten 

ingezet. Als tijdens de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten maar één beroepskracht 

wordt ingezet op het kindercentrum, is ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij kinderdagverblijf 't Kasteeltje, locatie Hoogstraat worden de kinderen opgevangen in een vaste 

stamgroep. Het kindercentrum beschikt over de volgende stamgroepen: 

  

Naam groep  Leeftijd kinderen  Maximaal aantal kinderen  

Kroontjes 10 maanden tot 2,5 jaar 16 

Narretjes 2- 4 jaar 16 

Torentjes 0-1,5 jaar 9 

  

Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen zorgt de 

houder ervoor dat er voorafgaand aan de opvang schriftelijk toestemming door de ouders van het 

kind wordt gegeven. Dit is op woensdag het geval als de groepen Narretjes en Kroontjes 

samenvoegen.  

Bij samenvoeging tot dreumes-peutergroep op woensdag zijn er maximaal 16 kinderen aanwezig, 

waarbij afhankelijk van de beroepskracht-kind-ratio 2 of 3 leiders zijn. Er wordt dus altijd volgens 

de leidster-kind-ratio gewerkt en het aantal aanwezige leidsters is afhankelijk van de samenstelling 

in leeftijden van de kinderen die de groep bezoek   

  

  

Vaste gezichten 

Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 

werken gedurende de week volgens een vast rooster. Uit een steekproef van de 

aanwezigheidslijsten en personeelsroosters blijkt dat er wordt voldaan aan de voorwaarde van 

toewijzing van vaste beroepskrachten aan elk kind. Per dag is er ten minste één vaste 

beroepskracht werkzaam op de groep. 

  

De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) 

beroepskrachten worden ingezet. 
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Mentorschap 

Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen volgt. 

Elke wordt door de mentor een ontwikkelingslijst ingevuld door middel van een kindvolgsysteem 

Pravoo. Minimaal een keer per jaar vindt er tussen ouders en de mentor een gesprek plaats. Bij 

zorgen zal er eerder een gesprek plaatsvinden. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten 26 januari 2023) 

• Observatie(s) (Donderdag 26 januari 2023) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (https://www.t-kasteeltje.nl) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Presentielijsten (maandag 16 januari tot en met donderdag 26 januari 2023) 

• Personeelsrooster (maandag 16 januari tot en met donderdag 26 januari 2023) 

• Pedagogisch beleidsplan (t Kasteeltje, versie 2023) 

• Pedagogisch werkplan (locatie KDV Hoogstraat 0- 4 jaar, versie 2023) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte  

Het kinderdagverblijf beschikt over vijf groepsruimten, waarvan er nu drie in gebruik zijn. Er is 

daarnaast een  speelhal van 72 m2. 

  

Op basis van gegevens van de houder is onderstaande berekening gemaakt: 

  

• Narretjes; de groepsruimte is 43,8 m2, uitgaande van maximaal 16 kinderen (op woensdag na 

samenvoegen) zou er 56 m2 nodig zijn. Voor de berekening van het bruto m² 

binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal m² binnenruimte/maximaal aantal 

kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte nodig. De groepsruimtes Draakjes 

(35,4m2) en Lakeien (35,4 m) zijn nu leeg. Tijdens het locatiebezoek zijn er 11 kinderen 

aanwezig, er is 38,5 m nodig, dit voldoet. Vanuit de steekproef is zichtbaar dat op 

woensdagen, na samenvoegen, er momenteel maximaal 9 kinderen aanwezig zijn. Er wordt nu 

gebruik gemaakt van de groepsruimte van de Kroontjes.  De dreumesen en peuters gaan soms 

ook onder begeleiding boven spelen als de bso geen gebruik maakt van deze ruimtes. In de 

centrale speelhal staat een ballenbak, een speelhuisje en een speelrups. In deze hal kunnen 

ook activiteiten zoals dansen, poppenkast of loopspelletjes georganiseerd worden.  

• Kroontjes; de groepsruimte is 49,7 m2, uitgaande van de huidige situatie van maximaal 11 

kinderen.(Voor de berekening van het bruto m² binnenspeelruimte is de volgende formule 

gebruikt: aantal m² binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m² 

binnenspeelruimte nodig.)  11 kinderen x 3,5 m2 = 38,5 m2, dit voldoet. 

• Torentjes; de groepsruimte is 49,7 m2, uitgaande van de huidige situatie van maximaal 9 

kinderen. (Voor de berekening van het bruto m² binnenspeelruimte is de volgende formule 

gebruikt: aantal m² binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m² 

binnenspeelruimte nodig.)  9 kinderen x 3,5 m2  = 31,5 m2, dit voldoet.   

  

De groepsruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal 

en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle 

leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is 

voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen. 

  

De groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken. Er is onder andere aanwezig: 

• huishoek; met speelkeuken 

• automat met auto's 

• constructie- en bouwmateriaal 

• poppen 

• puzzels 

• speeltoestel en kruiptunnel (groep Kroontjes) 

• hoge box en babyspeelgoed Lamaze (groep Torentjes) 

  

Slaapkamer 

Iedere groep beschikt over een slaapkamer. Er zijn voldoende bedden aanwezig voor de aanwezige 

kinderen onder de 1½ jaar. 
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Buitenspeelruimte 

Het kinderdagverblijf beschikt over twee buitenruimtes. Op basis van de informatie die de houder 

heeft aangeleverd is onderstaande berekening gemaakt: 

Er is één buitenruimte van 230 m2 en één buitenruimte van 130 m2 dit is voldoende buitenruimte 

uitgaande van 3 m2 buitenspeelruimte per kind. 

  

  

De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum het betreft twee aangrenzende verharde 

speelplaatsen, gelegen aan beide zijden van het gebouw. Elke groep beschikt over een buitendeur 

naar een van de speelplaatsen. Op iedere speelplaats staat een klimtoestel, zandbak en er is los 

spelmateriaal aanwezig zoals (loop)fietsen. Het spelmateriaal is uitdagend, stimulerend en passend 

bij de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen. De buitenruimtes zijn zodanig ingericht dat er 

meerdere activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden. 

  

  

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) (Donderdag 26 januari 2023) 

• Presentielijsten (maandag 16 januari tot en met donderdag 26 januari 2023) 

• Pedagogisch werkplan (locatie KDV Hoogstraat 0- 4 jaar, versie 2023) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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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. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

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

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : 't Kasteeltje, locatie Hoogstraat 

Website : http://www.t-kasteeltje.nl 

Aantal kindplaatsen : 70 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kindercentrum Tasseron B.V. 

Adres houder : Halder 20 

Postcode en plaats : 5271 VK Sint-Michielsgestel 

Website : www.tkasteeltje.nl 

KvK nummer : 17200876 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. van den Heuvel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Vught 

Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 5260 GA VUGHT 
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Planning 

Datum inspectie : 26-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 03-03-2023 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-03-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 28-03-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


