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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 
In opdracht van de gemeente Grave heeft de GGD op 10 mei 2016 een nader onderzoek 
uitgevoerd bij KDV Onder de Boompjes. In dit nader onderzoek zijn een aantal voorwaarden 

waaraan tijdens de reguliere inspectie niet werd voldaan opnieuw bekeken. 
  
Er waren overtredingen geconstateerd met betrekking tot 'geldige verklaring omtrent gedrag' en 

'vierogenprincipe'. 
  
Tijdens dit nader onderzoek blijkt dat de overtredingen zijn opgelost. Voor een nadere toelichting 
verwijs ik u naar het betreffende domein in het rapport. 

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

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Tijdens de reguliere inspectie op 4 februari 2016 bleek de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van 
de werkzame stagiaire niet meer geldig te zijn, deze VOG was ouder dan twee jaar. De stagiaire is 

per direct op non-actief gesteld en er is een nieuwe VOG aangevraagd. De nieuwe, geldige VOG is 
ontvangen door de toezichthouder op 22 februari 2016. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Vierogenprincipe 
 
Naar aanleiding van de jaarlijkse inspectie in februari 2016 zijn er aanvullende maatregelen 
genomen om te voldoen aan het vierogenprincipe (de houder organiseert de opvang op zodanige 
wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan 

verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene). Aan het begin en 
het einde van de dag werd niet voldaan. 
  

Eén van de aanvullende maatregelen is dat de afspraak met school is gemaakt dat er tussen 7.30 
en 8.15 uur 's ochtends een leerkracht van de school onverwacht op de groep komt kijken. 
Besproken met deze leerkracht is ook dat zij een rol vervult om te voldoen aan het 
vierogenprincipe op KDV Onder de Boompjes. 

  
Aan het einde van de dag komen ouders hun kinderen ophalen en de leerkrachten komen op de 
groep aangeven als ze naar huis gaan.  
Ouders dienen in principe aan te bellen omdat de voordeur afgesloten is. Echter, zij komen toch 
regelmatig onverwacht op de groep binnen omdat de voordeur dan door de daar aanwezige 
leerkrachten wordt geopend. 
  

Gedurende de dag zijn er altijd minimaal 2 beroepskrachten aanwezig en regelmatig is er ook een 
stagiaire werkzaam. Tevens komen de beroepskrachten van de BSO gedurende de dag op de groep 
binnen. In de slaapruimte staat een babyfoon en de groepsruimte is voorzien van grote ramen. De 

deur van de verschoonruimte staat altijd open als er iemand in deze ruimte is. De deur is voorzien 
van glas. 
  

De oudercommissie is betrokken bij de aanvullende maatregelen en is akkoord. Tevens zijn de 
aanvullende maatregelen opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. 
  
De combinatie van bovenstaande maatregelen maakt dat er voldaan wordt gedurende de hele dag 
aan het vierogenprincipe op KDV Onder de Boompjes. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Onder de boompjes v.o.f. 

Website : http://www.kinderdagverblijfonderdeboompjes.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Onder de boompjes 

Adres houder : Dokter Kanterslaan 89 
Postcode en plaats : 5361NB GRAVE 

KvK nummer : 59291893 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. van de  Laar 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Grave 
Adres : Postbus 7 
Postcode en plaats : 5360AA GRAVE 

 
Planning 
Datum inspectie : 10-05-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 10-05-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-05-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-05-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 31-05-2016 
 

 

 


