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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

De beschouwing beschrijft de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over het 

kinderdagverblijf (KDV) en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 

hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per domein verder 

uitgewerkt. 

 

Algemeen 

KDV De Petteflet maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Kinderopvang Midden Brabant 

(KMB). Op deze locatie is ook BSO De Petteflet gehuisvest deze maakt onderdeel uit van dezelfde 

kinderopvangorganisatie. Het kinderdagverblijf is gehuisvest in een eigen locatie van KMB en heeft 

op deze locatie de beschikking over een eigen buitenruimte en 4 groepsruimtes. 

KDV De Petteflet is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd voor maximaal 51 

kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in 

4 stamgroepen, te weten: 

 Plukkies met maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar; 

 Stampertjes met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar; 

 Torteltuin met maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar; 

 Torenkamer met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

 

Recente inspectiegeschiedenis 

Datum 

onderzoek 

Soort onderzoek  Oordeel  

03-12-2019 Onderzoek voor registratie De houder kan opgenomen worden in het LRK met 

10 kindplaatsen. 

19-05-2020 Incidenteel onderzoek 

n.a.v. een 

wijzigingsverzoek  

Ophoging kindplaatsen van 10 naar 41 

kindplaatsen.  

25-06-2020 Onderzoek na registratie Herstelaanbod domein Veiligheid en Gezondheid. Na 

herstelaanbod wordt voldaan aan de getoetste 

kwaliteitseisen vanuit de Wet kinderopvang. 

07-06-2021 Jaarlijks onderzoek De houder voldoet niet aan alle getoetste 

voorwaarden. Er zijn overtredingen geconstateerd 

binnen de volgende domeinen; 

'Pedagogisch klimaat' en 'Accommodatie'. 

07-06-2021 Incidenteel onderzoek 

n.a.v. een 

wijzigingsverzoek 

Ophoging kindplaatsen van 41 naar 51 kindplaatsen. 
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Huidig onderzoek 

In opdracht van de gemeente Loon op Zand heeft er op maandagochtend 4 juli 2022 een 

onaangekondigd onderzoek plaats gevonden bij KDV De Petteflet. Het betreft een nader onderzoek. 

In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan, tijdens het jaarlijks onderzoek van 7 juni 

2021 niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. De gemeente heeft de houder hiervoor een 

aanwijzing/waarschuwing gestuurd, met een hersteltermijn van 6 weken. 

 

De locatieverantwoordelijke van KDV De Petteflet heeft op 4 juli 2022 de aanwezigheidslijsten en 

de roosters van de kinderen van week 24, 25 en 26 uitgeprint en meegegeven aan de 

toezichthouder. Daarnaast heeft de toezichthouder een aantal documenten opgevraagd bij de 

manager. De manager heeft deze documenten nagestuurd. 

Tijdens het onderzoek blijkt dat de locatieverantwoordelijke de personeelsroosters niet volledig 

heeft ingevuld. Zij heeft van de toezichthouder de mogelijkheid gekregen om de diensten die op 

het personeelsrooster nog niet waren ingevuld, in te vullen en uit te leggen hoe het 

personeelsrooster gelezen dient te worden. Ten tijde van het onderzoek heeft de toezichthouder 

herhaaldelijk contact opgenomen met de manager van KMB om alle documenten volledig 

aangeleverd te krijgen.  

 

De volgende voorwaarden zijn in dit onderzoek beoordeeld: 

 Item 2.3 Voorschoolse educatie, voorwaarde 11, 14 a of b, 15 

 Item 5.1 Eisen aan ruimtes, voorwaarde 2 

 

Conclusie 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voorwaarde 2 welke betrekking heeft op de 

'eisen aan ruimtes' heeft hersteld. De voorwaarden met betrekking tot de voorschoolse educatie 

zijn niet opgelost.  

 

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 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Tijdens de inspectie van 7 juni 2021 is het volgende geconstateerd: 

 

"De beroepskrachten werkzaam op de groepen waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 

beschikken niet allemaal over een getuigschrift voor het bieden van voorschoolse educatie. 

De toezichthouder heeft geconstateerd dat zowel op donderdag 27 mei 2021 als donderdag 3 juni 

2021 op stamgroep de Torenkamer een invalkracht is ingezet die niet in het bezit is van een 

VEcertificaat. Beiden beroepskrachten zijn daarnaast ook niet in opleiding voor VE. 

Bovenstaande is op 26 juli telefonisch met de manager besproken. De manager heeft aangegeven 

dat zij weet dat dit een overtreding is. 

Daarbij heeft één van de beroepskrachten, welke niet in het bezit is van een VE-certificaat en niet 

in opleiding voor VE is ook niet aantoonbaar het taalniveau Nederlands, ten minste niveau 3F, op 

de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Deze beroepskracht is werkzaam geweest op 

donderdag 27 mei op stamgroep de Torenkamer. 

 

Op donderdag 27 mei 2021 en op donderdag 3 juni 2021 wordt er niet voldaan aan de voorwaarde 

dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht 

kinderen bedraagt." 

Voorschoolse educatie 

Tijdens dit huidige nader onderzoek op maandag 4 juli 2022 heeft de toezichthouder een bezoek 

gebracht aan KDV De Petteflet.  

De toezichthouder heeft een rondgang gemaakt door het KDV en de stamgroepen bezocht. 

Daarnaast heeft de beroepskracht bij de locatieverantwoordelijke de roosters van de 

beroepskrachten opgevraagd en de aanwezigheidslijsten van de kinderen van week 24, 25, 26 en 

de dag van inspectie (maandagochtend 4 juli) 2022. 

 

 

Uit dit nader onderzoek blijkt dat de beroepskrachten werkzaam op de groepen waar voorschoolse 

educatie wordt aangeboden niet allemaal beschikken over een beroepsdiploma en/of een 

getuigschrift voor het bieden van voorschoolse educatie. 

Daarbij zijn twee beroepskrachten, en de BBL-er niet in het bezit van een VE-certificaat en hebben 

zij niet aantoonbaar het taalniveau Nederlands, ten minste niveau 3F, op de onderdelen 

Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

 

Uit de roosters blijkt dat op de volgende dagdelen er niet voldaan wordt aan de voorwaarde dat de 

verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht 

kinderen bedraagt. Het betreft; 

 

Week 24: 

 Maandagochtend 13 juni 2022 stamgroep Torteltuin: Er zijn 14 kinderen opgevangen 

door 1 beroepskracht en 1 beroepskracht in opleiding (BBL-er). De BBL-er is formatief ingezet. 

Deze BBL-er is niet in het bezit van een beroepsdiploma. Daarnaast is zij niet in het bezit van 
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een VVE-certificaat. De betreffende BBL-er is tevens niet in het bezit van een 3F-

taalcertificaat.   

Week 25: 

 Donderdagochtend 23 juni 2022 stamgroep Torenkamer: Er zijn 14 kinderen 

opgevangen door 1 beroepskracht, welke niet in het bezit is van een VVE-certificaat en een 3F-

taalcertificaat, en een BBL-er. De BBL-er is formatief ingezet. Deze BBL-er is niet in het bezit 

van een beroepsdiploma. Daarnaast is zij niet in het bezit van een VVE-certificaat. De 

betreffende BBL-er is tevens niet in het bezit van een 3F-taalcertificaat.  

Week 26: 

 Maandagochtend 27 juni 2022 stamgroep Torteltuin: Er zijn 13 kinderen opgevangen 

door 1 beroepskracht en 1 BBL-er. De BBL-er is formatief ingezet. Deze BBL-er is niet in het 

bezit van een beroepsdiploma. Daarnaast is zij niet in het bezit van een VVE-certificaat. De 

betreffende BBL-er is tevens niet in het bezit van een 3F-taalcertificaat.   

 Dinsdagochtend 28 juni 2022 stamgroep Torteltuin: Er zijn 9 kinderen opgevangen 

alléén de BBL-er heeft op deze groep gewerkt. De BBL-er is formatief ingezet. Deze BBL-er is 

niet in het bezit van een beroepsdiploma. Daarnaast is zij niet in het bezit van een VVE-

certificaat. De betreffende BBL-er is tevens niet in het bezit van een 3F-taalcertificaat.    

 Donderdagochtend 30 juni 2022 stamgroep Torenkamer: 13 kinderen aanwezig met 1 

beroepskracht en 1 BBL-er De BBL-er is formatief ingezet. Deze BBL-er is niet in het bezit van 

een beroepsdiploma. Daarnaast is zij niet in het bezit van een VVE-certificaat. De betreffende 

BBL-er is tevens niet in het bezit van een 3F-taalcertificaat.   

 Vrijdagochtend 1 juli 2022 stamgroep Torenkamer; Er zijn 10 kinderen opgevangen door 

2 beroepskrachten. Eén van de beroepskrachten is niet in het bezit van een VVE-certificaat en 

ook niet van een 3F-certificaat, zij is ook niet in opleiding voor VVE.  

Week 27: 

 Dag van inspectie, maandagochtend 4 juli 2022 stamgroep Torenkamer: Er zijn 13 

kinderen aanwezig. De kinderen worden opgevangen door 1 beroepskracht en 1 BBL-er. De 

BBL-er is formatief ingezet. Deze BBL-er is niet in het bezit van een beroepsdiploma. 

Daarnaast is zij niet in het bezit van een VVE-certificaat. De betreffende BBL-er is tevens niet 

in het bezit van een 3F-taalcertificaat.     

 

Conclusie 

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

zijn. De houder heeft hiermee de overtredingen voortkomend uit het inspectieonderzoek van 7 juni 

2021 binnen dit onderdeel niet opgelost. 

De houder zet regelmatig de BBL-er formatief in op de VVE groep. Het is wettelijk niet toegestaan 

om een BBL-er formatief in te zetten bij een VVE groep. 

 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
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a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mailcontact manager) 

 Interview anders namelijk: (Locatie verantwoordelijke) 

 Observatie(s) (Dag van inspectie maandagochtend 4 juli 2022) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Personeelsrooster (Week 24, 25 en 26 en maandagochtend 4 juli 2022 dag van inspectie.) 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Aanwezigheidslijsten kinderen; Week 24, 25 en 26 en maandagochtend 4 juli 2022 dag van 

inspectie. 
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Accommodatie 
 

Tijdens de inspectie van 7 juni 2021 is het volgende geconstateerd: 

 

"Op 7 juni 2021 is de jaarlijkse inspectie van KDV De Petteflet uitgevoerd. Voor de steekproef heeft 

de toezichthouder de presentielijsten van week 21, 22 en van week 23 alléén de dag van inspectie 

(maandag 7 juni 2021) opgevraagd. Uit de presentielijst blijkt dat er op;  

 28 mei 2021;  

 31 mei 2021;  

 1 juni 2021;  

 3 juni 2021;  

15 kinderen in de ochtend worden opgevangen. In de groepsruimte van de Torenkamer mogen 

maximaal 14 kinderen gelijktijdig per dagdeel worden opgevangen gezien het aantal beschikbare 

m².  

Op bovenstaande data werden er in de ochtenden 15 kinderen opgevangen in de groepsruimte van 

de Torenkamer. Dit is een overtreding. Aangezien het een steekproef betreft is het niet 

onwaarschijnlijk dat er vóór 28 mei 2021 ook op andere ochtenden meer dan 14 kinderen 

gelijktijdig werden opgevangen in stamgroep de Torenkamer. De manager heeft in haar mail van 8 

juli 2021 aangegeven dat de groepsgrootte inmiddels gecorrigeerd is naar 14 kinderen per 

dagdeel." 

Eisen aan ruimtes 

 

Tijdens dit huidige nader onderzoek op maandagochtend 4 juli 2022 zijn de kindlijsten 

opgevraagd van week 24, 25, 26 en van de dag van inspectie. Uit de aanwezigheidslijsten en op de 

dag van inspectie blijkt dat er op alle dagen niet meer kinderen worden opgevangen dan wettelijk 

is toegestaan conform de beschikbare binnenruimte.  

 

Binnenspeelruimte  

 

Naam 

groep 

Naam ruimte + (aantal 

m² binnenruimte) 

Aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

binnenruimte per 

kind 

Voldoet 

wel/niet 

Plukkies  37 m²   10 37,7 m²   wel 

Stampertjes 49 m²   14 49,6 m²   wel 

Torteltuin 47 m²   13 47,1 m²   wel 

Torenkamer 51 m²   14 51,3 m²   wel 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

Hiermee heeft de houder de overtreding uit het onderzoek van 7 juni 2021 opgelost. 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (Dag van inspectie maandagochtend 4 juli 2022) 

 Inspectierapport 7 juni 2021 

 Aanwezigheidslijsten kinderen week 24, 25, 26 en dag van inspectie (maandagochtend 4 juli) 

2022 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

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

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Petteflet 

Website : http://www.kinderopvangmb.nl 

Aantal kindplaatsen : 51 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Midden Brabant B.V. 

Adres houder : Postbus 250 

Postcode en plaats : 5170 AG Kaatsheuvel 

KvK nummer : 73376418 

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 :  L. van Ingen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Loon op Zand 

Adres : Postbus 7 

Postcode en plaats : 5170 AA KAATSHEUVEL 
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Planning 

Datum inspectie : 04-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 26-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 16-08-2022 
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