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KDV De Berenboot te Bavel 

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 
De Berenboot is gehuisvest aan Deken Dr. Dirkxweg 4 te Bavel en vormt samen met de 
buitenschoolse opvang een kindercentrum. Binnen het kinderdagverblijf worden maximaal 30 
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen. 
  
Ruimtes: 
 Bengeltjes: 51m² 
 Rakkertjes: 62m² 
De buitenruimte grenst aan de voorziening en is voldoende groot (151m²) en passend ingericht 
voor de opvang van 30 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 
  
Inspectiegeschiedenis: 
03-06-2014: Onderzoek voor registratie. Er is aan de beoordeelde voorwaarden voldaan; 
01-09-2014: Onderzoek na registratie. Er is aan de beoordeelde voorwaarden voldaan; 
28-05-2015: Jaarlijks onderzoek. Er is aan de beoordeelde voorwaarden voldaan; 
28-01-2016: Jaarlijks onderzoek. Er is aan de beoordeelde voorwaarden voldaan. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek is aan de beoordeelde voorwaarden voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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KDV De Berenboot te Bavel 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de 
wettelijke eisen. Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland, 
versie januari 2015.  
 
De cursief weergegeven beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek 
op locatie geconstateerd. Specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd hebben betrekking op 
de: 
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan. Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen 
enkele voorbeelden van observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen. 
  
Waarborgen emotionele veiligheid 
Veldinstrument: Kennen/ herkennen: 
De beroepskrachten kennen de kinderen en weten bijzonderheden over hen. Zij voeren gesprekjes 
met hen die aansluiten bij het individueel ontwikkelingsniveau, interesses en behoeften van de 
kinderen. De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. 
  
Ontwikkeling van persoonlijke competentie 
Veldinstrument: Passend aanbod: 
De beroepskrachten bieden activiteiten aan die passend en aansluitend zijn. Kinderen worden 
echter vrijgelaten eigen keuzes te maken en op eigen wijze hier uitvoering aan te geven.   
  
Ontwikkeling van sociale competentie 
Veldinstrument: Aanmoedigen onderling contact: 
De beroepskrachten helpen de kinderen in hun onderlinge interactie en stimuleren hen contacten 
met elkaar aan te gaan. Beroepskrachten kennen onderlinge relaties en sluiten in hun handelen 
hier op aan. 
  
Overdracht van normen en waarden: 
Veldinstrument: Ruimte voor verschillen 
Beroepskrachten hebben een respectvolle houding jegens de kinderen, collega's en overige 
volwassenen. In hun handelen vervullen zij een voorbeeldfunctie. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Observaties (Pedagogische praktijk) 
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KDV De Berenboot te Bavel 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige 
verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie. 
  
De beroepskracht-kind-ratio en de basisgroepen zijn beoordeeld door middel van presentielijsten 
en personeelsroosters. Er is beoordeeld of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten ingezien. De 
verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie zijn de beroepskwalificaties van de beroepskrachten ingezien. De 
beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificaties zoals 
in de cao kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Binnen de voorziening zijn twee stamgroepen/. De Bengeltjes, waarin maximaal 14 kinderen in de 
leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen en de Rakkertjes, waarin maximaal 16 kinderen in de 
leeftijd van 3-4 jaar worden opgevangen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten, blijkt dat de 
beroepskracht-kindratio op de groepen voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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KDV De Berenboot te Bavel 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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 of 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 een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 



 

7 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-04-2017 

KDV De Berenboot te Bavel 

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) 
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KDV De Berenboot te Bavel 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV De Berenboot 
Website : http://www.berenbootbavel.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : De Berenboot 
Adres houder : Koolpad 14 
Postcode en plaats : 4854PD Bavel 
KvK nummer : 20107250 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD West-Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 076-5282000 
Onderzoek uitgevoerd door :  I Meeuwis 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Breda 
Adres : Postbus 90156 
Postcode en plaats : 4800RH BREDA 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 11-05-2017 
Zienswijze houder : 19-06-2017 
Vaststelling inspectierapport : 19-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 10-07-2017 
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KDV De Berenboot te Bavel 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Geachte mevrouw Meeuwis, 
  
Bijgaand onze zienswijze voor KDV De Berenboot: 
  
We zijn er wederom trots op dat we met vlag en wimpel geslaagd zijn voor het inspectiebezoek 
van 20 april jl. 
  
Met een team van betrokken, lieve pedagogisch medewerkers, zijn we in staat kwalitatief hoge 
dagopvang te bieden. Het vertrouwen van de ouders en het enthousiasme van de lieve kindjes 
geven ons dagelijks voldoening in ons werk.  
  
Ook voor het komende jaar streven wij naar veel speelplezier voor de kinderen en een fijne 
werksfeer aan de Deken Dr. Dirckxweg in Bavel!  
  
Birgit Boot 
  
Excuses voor de late reactie. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Birgit Boot 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Het onderzoek
	Observaties en bevindingen
	Overzicht getoetste inspectie-items
	Gegevens voorziening
	Gegevens toezicht
	Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

