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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
De beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kinderdagverblijf en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen. Eventuele overtredingen 
worden bij het "Advies aan gemeente" per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kinderdagverblijf Bloem: 
Kinderdagverblijf Bloem is gevestigd in brede school het Noorderlicht in Breda en biedt, ten tijde 
van het onderzoek, dagopvang aan maximaal 16 kinderen tussen de 0 en 4 jaar en halve dag 
opvang met peuterspeelzaal/voorschool activiteiten aan maximaal 16 kinderen tussen de 2,5 en 4 
jaar. 
Ruimtes: 
Groepsruimte verticale groep heeft een bruto speeloppervlakte van 61m². 
Groepsruimte peutergroep heeft een bruto speeloppervlakte van 61m². 
  
Inspectiehistorie: 
2014 
Inspectie na start exploitatie Er is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan. 
Incidenteel onderzoek in verband met subsidieverstrekking Voor en vroegschoolse 
educatie. kinderdagverblijf Bloem voldoet aan alle voorwaarden. 
2015: 
Jaarlijkse inspectie, Er is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan. 
2016 
Jaarlijkse inspectie er is een overtreding geconstateerd op: 
Domein pedagogisch klimaat 
Pedagogische praktijk voorwaarde 2 
  
Bevinding op hoofdlijnen: 
Op verzoek van de gemeente Breda heeft een nader onderzoek plaatsgevonden op 
Kinderdagverblijf Bloem, locatie Noorderlicht in Breda. Het nader onderzoek had betrekking op het 
pedagogisch klimaat, met name de pedagogische praktijk, voorwaarde 2: emotionele veiligheid. Op 
deze voorwaarde was tijdens het jaarlijks onderzoek een overtreding geconstateerd. Tijdens het 
nader onderzoek is gebleken dat de houder de overtreding heeft opgelost. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
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 observatie heeft plaatsgevonden op de VVE peutergroep  
 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Emotionele veiligheid 
  
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor  flexibiliteit voor onvoorziene 
situaties of uitloop van geplande activiteiten. 
Door middel van pictogrammen wordt met de kinderen de dagindeling doorgenomen. De 
beroepskrachten hebben aandacht voor ieder kind, de kinderen krijgen de ruimte om iets te 
vertellen zoals ik ben naar de dierentuin geweest of ik heb in mijn eigen bed geslapen vannacht. 
Het welbevinden van de kinderen is goed. De kinderen zijn energiek en vol aandacht. Ze genieten 
van de dingen die op de groep gebeuren en die zijzelf doen. 
Conclusie: 
Op kinderdagverblijf Bloem wordt de emotionele veiligheid gewaarborgd 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (Praktijktoets) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Bloem Breda 
Website : http://www.bloembreda.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Bloem Breda 
Adres houder : Epelenberg 4 
Postcode en plaats : 4817CM BREDA 
KvK nummer : 52134555 
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 :  K Zonneveld 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Breda 
Adres : Postbus 90156 
Postcode en plaats : 4800RH BREDA 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-10-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 22-11-2016 
 
 

 


