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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 aangekondigd nader onderzoek. 

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

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Algemeen 

Kinderopvang De Vlechter maakt onderdeel uit van Stichting Kindercentrum De Witte Wielen (Ons 

Kindbureau). Het kindercentrum is gehuisvest in basisschool De Vlechter in Vlijmen. Het betreft 

een gecombineerde groep kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang bestaande uit maximaal 16 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Het kindercentrum biedt voorschoolse educatie aan. Het 

kindercentrum beschikt over een eigen groepsruimte, speelhal en voorportaal. Daarnaast kan 

gebruik worden gemaakt van de kleutergymzaal. Aangrenzend aan het kindercentrum bevindt zich 

het schoolplein waarbij een afgesloten gedeelte is gecreëerd voor de jongste kinderen van het 

dagverblijf. 

 

Recente inspectiegeschiedenis 

 Datum 

onderzoeken 

(afgelopen 3 

jaar) 

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

12-07-2018 Onderzoek 

voor 

registratie 

Advies opnemen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

22-11-2018 Onderzoek 

na 

registratie 

Overtredingen geconstateerd: 

• Veiligheid en gezondheid; twee grote risico's in de praktijk 

die onvoldoende geborgd worden in het beleid. 

 

Herstelaanbod aangeboden: de overtredingen zijn hersteld. 

01-04-2019 Incidenteel 

onderzoek 

Overtredingen geconstateerd: 

• Pedagogisch klimaat; beschrijvingen met betrekking tot 

aantal uren voorschoolse educatie en de 

groepssamenstelling zijn onvoldoende beschreven. 

 

Herstelaanbod aangeboden: de overtredingen zijn hersteld. 

29-08-2019 Jaarlijks 

onderzoek 

Overtredingen zijn geconstateerd: 

• Pedagogisch klimaat; in het pedagogisch beleidsplan staat 

onvoldoende beschreven: de taken die beroepskrachten in 

opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid en 

de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 

stamgroepruimte kunnen verlaten. 

• Pedagogisch klimaat; één beroepskracht beschikt niet over 

de taaleis 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid 

en Lezen. 

• Veiligheid en gezondheid; het vierogenprincipe is 
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onvoldoende duidelijk beschreven. 

 

Herstelaanbod aangeboden: de overtredingen m.b.t. het 

pedagogisch beleidsplan en het veiligheids -en 

gezondheidsbeleid zijn hersteld. De overtreding m.b.t. de taaleis 

3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen is 

niet hersteld. 

05-10-2020 Jaarlijks 

onderzoek 

Overtredingen geconstateerd: 

• Pedagogisch klimaat; het pedagogisch beleidsplan mist een 

beschrijving over hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het twee 

en een half jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 

uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

• Pedagogisch klimaat; het opleidingsplan is verouderd en 

niet bijgesteld voor schooljaar 2020-2021. 

• Pedagogisch klimaat; één beroepskracht voldoet niet aan de 

taaleis 3F op het onderdeel Lezen. 

 

Herstelaanbod aangeboden: de overtredingen m.b.t. het 

pedagogisch beleidsplan en het opleidingsplan zijn hersteld. 

Voor het niet voldoen van de taaleis 3F is geen herstelaanbod 

aangeboden. 

 

 

Huidig onderzoek 

In opdracht van de gemeente Heusden heeft er op 11-02-2021 een onaangekondigd onderzoek 

plaats gevonden bij kinderopvang De Vlechter. 

 

Het betreft een nader onderzoek. In dit nader onderzoek is de voorwaarde waaraan, tijdens de 

jaarlijkse inspectie van 05-10-2020 niet werd voldaan opnieuw bekeken. De gemeente heeft 

hiervoor een aanwijzing gestuurd, met een hersteltermijn van maximaal 2 maanden. 

 

De volgende voorwaarde is in dit onderzoek beoordeeld: 

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

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

 

Conclusie 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarde. 

 

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor VE gelden eisen aan het 

taalniveau van de beroepskrachten. 

 

Van de beoordeelde eis staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Voorschoolse educatie 

De beroepskracht die ten tijde van de vorige inspectie, 05-10-2020, niet een aantoonbaar niveau 

3F had op het onderdeel Lezen, heeft inmiddels een certificaat behaald. Middels dit certificaat heeft 

zij aantoonbaar niveau 3F voor Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

De toezichthouder heeft daarnaast het rooster bekeken van week 6 en 7. Alle beroepskrachten die 

volgens het rooster worden ingezet op kinderdagverblijf KC De Vlechter zijn aantoonbaar in het 

bezit van niveau 3F voor Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (manager) 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Personeelsrooster (Week 6 en 7) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

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

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KC De Vlechter 

Website : https://www.onskindbureau.nl/ 

Vestigingsnummer KvK : 000040733483 

Aantal kindplaatsen : 8 

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 : Stichting Kindercentrum De Witte Wielen 

Adres houder : Spirealaan 8 

Postcode en plaats : 5247 HK Rosmalen 

KvK nummer : 17179322 

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 :  K van Hamont 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heusden 

Adres : Postbus 41 

Postcode en plaats : 5250 AA VLIJMEN 
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Planning 

Datum inspectie : 11-02-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-02-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-02-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-02-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 15-03-2021 

 

 

 

 

 

 


