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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 

Betsie Boe is in maart 2014 van start gegaan met een kleinschalig agrarisch kinderdagverblijf aan 
de Mosbroekseweg 4 in Waalre. Er is één verticale groep dagopvang voor kinderen van 0- 4 jaar 
met maximaal 16 kindplaatsen en een tijdelijke verticale groep van 0-4 jaar waar maximaal 5 
kinderen worden opgevangen. 
  
Kinderdagverblijf Betsie Boe is gevestigd op de boerderij van de familie van den Broek "De 
Rottein", in het bedrijfsgedeelte van de oude, karakteristieke langgevelboerderij. In 2012 is er een 
nieuwe stal gebouwd waar op dit moment 60 koeien worden gemolken. Behalve koeien zijn er op 
de boerderij ook kalfjes, konijnen, kippen, schapen, honden en geiten. 
  
De dagopvang beschikt over een ruime lichte groepsruimte in de voormalige stal. Deze is helemaal 
verbouwd waarbij een aantal oude karakteristieke elementen van de boerderij bewaard zijn 
gebleven. De ruimte is voorzien van een keukenblok en een aparte verschoonruimte met een 
commode en toiletvoorziening. Aangrenzend aan de groepsruimte liggen twee slaapkamers. 
Buitenspelen kan in de tuin aan de achterzijde van het pand. 
  
Betsie Boe biedt opvang aan kinderen in een groene, natuurlijke omgeving met ruimte, rust en 
respect waardoor kinderen veilig kunnen spelen en ontwikkelen. Met deze agrarische omgeving 
zoeken ze aansluiting bij de belevingswereld van het jonge kind. De buitenlucht, dagelijkse 
verzorging van dieren en een kijkje bij de werkzaamheden op en rond de boerderij kunnen veel 
extra’s  toevoegen  in  de  ontwikkeling  van  de  kinderen. 
  
Betsie Boe is aangesloten bij De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). De VAK ondersteunt 
agrariërs bij het starten en exploiteren van een kinderdagverblijf op de boerderij. Zij leveren een 
totale formule die is samengevat in een kwaliteitszorgsysteem (HKZ). 
  
Momenteel vindt er een verbouwing plaats in de naastgelegen schuur, waar een extra groep 
dagopvang komt en een BSO. De planning is dat eind 2016 het pand opgeleverd wordt. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
2014 
Op 23-01-2014 is een OVR (onderzoek voor registratie) uitgevoerd naar aanleiding van de 
aanvraag voor registratie. Tijdens dit inspectiebezoek is geconstateerd dat er redelijkerwijs kan 
worden aangenomen dat het centrum gaat voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
  
Op 12-05-2014 heeft er een ONR (onderzoek na registratie) plaats gevonden. Er heeft een 
observatie in de groep plaatsgevonden en een gesprek met de houders. Tijdens de inspectie is er 
geconstateerd dat het centrum volledig voldoet aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzaal. 
  
2015 
Op 5-8-2015 is er een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan Betsie Boe. Tijdens dit 
bezoek was de houder zelf werkzaam op de groep samen met twee beroepskrachten. De houder en 
de aanwezige beroepskrachten maakten een enthousiaste indruk. 
Alle getoetste items voldeden aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
2016 
Op 23-03-2016 heeft er een incidenteel onderzoek plaats gevonden in verband met uitbreiding van 
5 extra kindplaatsen. De ruimte die beschikbaar is voor een extra babygroep is voldoende om de 
uitbreiding in kindplaatsen te realiseren. In juni 2016 is de extra babygroep gestart. 
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Huidige inspectie 
Op 30-08-2016 heeft er een onaangekondigd bezoek plaats gevonden. Tijdens de huidige inspectie 
is geconstateerd dat de getoetste inspectie items volledig voldoen aan de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en 
waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar. 
  
 
Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch werkplan dat specifiek voor deze locatie geschreven is. Het 
pedagogisch werkplan bevat informatie over: 
 de stamgroepen 
 de leefruimtes 
 de globale dagindeling 
 het spelmateriaal 
 huisregels, tradities en rituelen 
 communiceren met kinderen 
 kindvolgsysteem 
 signaleren bijzonderheden in de ontwikkeling 
 overige aanvullingen 
 
 
Pedagogische praktijk 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (januari 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de cursieve beschrijving uit het veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. 
  
Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden op dinsdagochtend 30 augustus 
2016.  
Tijdens de observatie is gezien dat wordt voldaan aan de vier pedagogische basisdoelen: 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en 
waarden. 
  
  
Emotionele veiligheid: 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet 
op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen 
zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de emotionele veiligheid gewaarborgd wordt doordat: 
 De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding 

aan, ze gaan door de knieën als zij bij spelsituaties meekijken en praten vaak op ooghoogte. 
Tijdens het vrij spel binnen gaat een beroepskracht tussen de kinderen op de grond zitten. Dit 
nodigt de kinderen uit om samen met de beroepskracht een fantasiespel te spelen. 

 Beroepskrachten vertellen de kinderen wat er gaat gebeuren. Als een beroepskracht een kind 
verschoont, benoemt ze al haar handelingen naar het kind toe. "Nu doe ik even je rompertje 
dicht en je broekje aan". Tijdens het insmeren van de kinderen zegt de beroepskracht: "ik 
smeer je gezicht in, je nek, je armen..", zodat het kind weet wat er gaat gebeuren.   

 De beroepskrachten op een warme en ondersteunende manier reageren op de kinderen. Alle 
kinderen worden gezien en gehoord. Gezien is dat de kinderen de beroepskrachten opzoeken 
om iets te vertellen, te laten zien of als ze hulp nodig hebben. 
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 Het welbevinden van de kinderen oogt goed tijdens de observaties. De kinderen bewegen zich 
vrij en zelfstandig door de groepsruimte en buitenspeelruimte en ogen ontspannen en bezig 
met hun spel. 

 Er worden complimenten gegeven door de beroepskrachten aan de kinderen. 
  
Persoonlijke competentie 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit,  
onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie gewaarborgd wordt doordat: 
 De beroepskrachten op een gepaste manier omgaan met de afhankelijkheid van baby's. Zij 

benoemen de handelingen naar de baby's: 'Ik ga je nu in bed leggen" of "ik geef je een schone 
luier".  

 De beroepskrachten de kinderen helpen bij het contact met andere kinderen. Ze geven op een 
passende manier steun en helpen het kind om zelf tot een oplossing te komen. 

 Er is gezien dat de beroepskracht een activiteit op een stimulerende, positieve manier aanbiedt 
aan de kinderen. De kinderen mogen allemaal een liedje kiezen dat ze gaan zingen. Als een 
beroepskracht de was opvouwt mogen de kinderen mee helpen. Bij het buiten spelen speelt de 
beroepskracht mee in het fantasiespel van de kinderen. 

 De beroepskrachten stimuleren de zelfredzaamheid van de kinderen. Er is gezien dat de 
kinderen die zindelijk zijn zelfstandig naar het toilet gaan en daarna hun handen wassen met 
zeep. De beroepskracht is voor de kinderen beschikbaar als het niet lukt. 

  
Sociale competentie 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 
verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de sociale competentie gewaarborgd wordt doordat: 
 De beroepskrachten zich inzetten voor een positieve groepssfeer. Er worden grapjes gemaakt 

en de beroepskrachten hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. 
 Op de groepen is gezien dat de beroepskrachten de interacties tussen de kinderen onderling 

begeleiden. Zij helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of 
groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). 

  
Overdracht van normen en waarden 
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie.  
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de overdacht van normen en waarden gewaarborgd wordt 
doordat: 
 De beroepskrachten hanteren afspraken en spreken kinderen hierop aan. Als twee kinderen 

onenigheid hebben om een auto zegt de beroepskracht: "Wie had de auto als eerste"? Tegen 
het andere kind zegt ze: "Wil je ook een auto"? Het andere kind pakt dan een auto voor het 
kind wat er nog geen heeft. De beroepskracht zegt dan: "Wat lief van je"! 

 



 

7 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 30-08-2016 
Agrarisch Kinderdagverblijf Betsie Boe te WAALRE 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties (Dinsdag 30 augustus 2016 8.30 - 11.00 uur) 
  Pedagogisch beleidsplan (2013) 
  Pedagogisch werkplan 
 Kalfjes: 4 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht en een stagiaire 
 Koetjes: 11 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten en een stagiaire 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd tijdens de observatie. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en alle personen werkzaam bij de onderneming beschikken over een geldige verklaring 
omtrent het gedrag (in het kader van de continue screening). 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

Tijdens  de  huidige  inspectie  zijn  de  diploma’s  van 3 beroepskrachten ingezien. Deze diploma's 
voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 

De dagopvang bestaat uit twee stamgroepen. De Kalfjes betreft een tijdelijke stamgroep totdat de 
verbouwing klaar is. Er komt een nieuwe ruimte voor de dagopvang en er komt een BSO. 
  
Stamgroep               Leeftijd                      Maximum aantal kinderen  
 Koetjes  0-4 jaar                 16 
 Kalfjes  0-4 jaar                  5 
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 

Uit de aanwezigheidslijsten van afgelopen 3 weken blijkt dat er voldoende beroepskrachten ingezet 
worden gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties (Dinsdag 30 augustus 2016 8.30 - 11.00 uur) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (van 3 beroepskrachten en 2 stagiaires) 
  Diploma's beroepskrachten (van 3 beroepskrachten) 
  Presentielijsten (Week 33, 34 en 35) 
  Personeelsrooster (Week 33, 34 en 35) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gekeken of de houder jaarlijks een risico-inventarisatie afneemt en of 
de inhoud de actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de 
beroepskrachten over het beleid veiligheid en gezondheid.   
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is in 2016 uitgevoerd door de houder. Er is 
gebruik gemaakt van de digitale Risicomonitor Kinderopvang. 
De risico-inventarisatie is uitgevoerd in alle, voor kinderen, toegankelijke ruimtes. Naar aanleiding 
van de risico-inventarisatie zijn er actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties (Dinsdag 30 augustus 2016 8.30 - 11.00 uur) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (2016) 
  Actieplan veiligheid (2016) 
  Actieplan gezondheid (2016) 
  Pedagogisch beleidsplan (2013) 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 
informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
 
Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld, De houder heeft voor dit 
kindercentrum een oudercommissie ingesteld, die bestaat uit 5 leden. De oudercommissie geeft 
aan dat het contact met de houder goed is en alles bespreekbaar is. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 

Kinderdagverblijf Betsie Boe heeft een interne klachtenregeling getroffen voor de afhandeling van 
klachten over: 
  
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
  
De inhoud van de interne klachtenregeling voldoet aan de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen ( Artikel 1,57b lid 2). 
  
Kinderdagverblijf Betsie Boe is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is. 
  
De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze onder de aandacht. Zo heeft 
de houder alle ouders een informatiebrief gestuurd met de klachten procedure. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Website (www.betsieboe.nl) 
  Klachtenregeling 
  Klachtenregeling oudercommissie 
 Informatiebrief voor ouders over klachten procedure, maart 2016. 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

12 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 30-08-2016 
Agrarisch Kinderdagverblijf Betsie Boe te WAALRE 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 
 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 



 

14 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 30-08-2016 
Agrarisch Kinderdagverblijf Betsie Boe te WAALRE 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;  
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1, 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Agrarisch Kinderdagverblijf Betsie Boe 
Aantal kindplaatsen : 21 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Remy van Dooren ev van den Broek 
KvK nummer : 17279926 
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 :  Chantalle van Stiphout 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Waalre 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5580GA WAALRE 
 

Planning 

Datum inspectie : 30-08-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 27-09-2016 
Zienswijze houder : 04-10-2016 
Vaststelling inspectierapport : 04-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-10-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 25-10-2016 
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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 op 04-10-2016 telefonisch aangegeven akkoord te gaan met de inhoud van het 
inspectierapport. De houder geeft aan geen gebruik te willen maken van het indienen van een 
zienswijze. 

 
 
 

 


