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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Dit onderzoek bestaat uit een gesprek met de houder, een documenten onderzoek en het bekijken 
van de ruimten. Ten tijde van de inspectie was de groepsruimte nog niet ingericht. 
 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf 't Skooltje heeft het voornemen om per 01-03-2014 een kleinschalig 
kinderdagverblijf te starten aan de Boerhaavelaan te Helmond. De houder heeft veel ervaring in de 

kinderopvang in allerlei, voornamelijk management, functies. Ze is werkzaam geweest bij een 
grote kinderopvangorganisatie in de Randstad. Vanaf juni 2013 is zij verhuisd naar Helmond en 
heeft ze besloten om te starten met een eigen kinderdagverblijf. 't Skooltje wordt een kleinschalige 
kinderopvangorganisatie die opvang gaat bieden aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 

jaar. 
  
De opvang zal gaan plaatsvinden in het voormalige pand van peuterspeelzaal Harlekijn. De locatie 
beschikt over een ruime hal, een ruime lichte groepsruimte, open keuken, één inpandige 
slaapkamer, sanitair voor kinderen en volwassenen en een aangrenzende, geheel omheinde tuin. 
Het kinderdagverblijf grenst aan een ventweg met parkeermogelijkheden. De voortuin is betegeld 

en omheind met een hek met een afsluitbaar poortje zodat de kinderen niet de weg op kunnen 
schieten. 
  
  

Onderzoek voor registratie  
Naar aanleiding van de aanvraag voor registratie in het landelijk register kinderopvang is er een 
onderzoek voor registratie uitgevoerd op vrijdagochtend 07-02-2014. Tijdens de inspectie heeft  

een gesprek met de houder plaats gevonden. Tevens is er een rondgang gemaakt door het 
kindercentrum en zijn een aantal documenten bekeken. Op het moment van de inspectie was de 
groepsruimte nog niet ingericht. 
  
De houder heeft zich goed voorbereid en laat blijken goed op de hoogte te zijn van de 
kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Tijdens de inspectie 
laat de houder een gedreven indruk zien. Vol enthousiasme vertelt ze over haar nieuwe 

onderneming. Ze heeft goed nagedacht over de kwaliteit die ze wil gaan bieden. Dit is onder 
andere terug te zien in de verschillende documenten/ protocollen die reeds opgesteld zijn. Zoals 
het vier-ogen-beleid, veiligheids- en gezondheidsbeleid, pedagogisch werkplan, huisregels etc. 
Tevens heeft de houder een uitgebreide website opgesteld voorzien van allerlei informatie voor de 

(nieuwe) ouders.  
  

Conclusie 
Een volledig kwaliteitsoordeel is echter nog niet mogelijk omdat het centrum nog niet in exploitatie 
is gegaan. Een aantal kwaliteitseisen kan pas volledig beoordeeld worden bij het bezoek na 
aanvang van de exploitatie. Dit bezoek vindt binnen 3 maanden na opening plaats. Tijdens het 
huidige inspectiebezoek is geconstateerd dat er kan worden aangenomen dat het centrum 
redelijkerwijs gaat voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

De exploitatie kan op de beoogde datum van start gaan (01-03-2014). De volgende inspectie 
(onderzoek na aanvangsdatum exploitatie) zal gepland worden voor juni 2014. 
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Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
  
't Skooltje kan worden opgenomen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen, op 
voorwaarde dat er een gebruikersvergunning wordt afgegeven. 

 
 
Gegevens aanvraag conform de praktijk 
De houder heeft een aanvraag ingediend voor het landelijk register kinderopvang voor 60 
kindplaatsen. Het kindcentrum krijgt de beschikking over één stamgroep. Een stamgroep mag niet 
groter zijn dan maximaal 16 kinderen. 
De GGD adviseert de gemeente de dagopvang op te nemen in het landelijk register en te 

registeren met 16 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
Kinderopvang in de zin van de wet 
 
't Skooltje zal bedrijfsmatige kinderopvang gaan bieden aan kinderen van 0-4 jaar. 

 
 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Mw. v/d Ploeg is tot op heden geen houder geweest van een kinderopvangvoorziening. 
 
Gebruikte bronnen: 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) 
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Pedagogisch klimaat 

 
 

Bij dit onderzoek voor registratie wordt alleen gekeken of er een pedagogisch beleidsplan is 
opgesteld. Omdat de opvang nog niet is gestart kan nog niet getoetst worden of in de praktijk 
daadwerkelijk op de beschreven manier wordt gewerkt. 
 
  
Pedagogisch beleid 

 
't Skooltje heeft een pedagogisch werkplan opgesteld, waarin de houder heeft beschreven hoe ze 
de omgang met de kinderen wil gaan vorm geven. 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de houder voldoet aan de eis om voor het starten van het 
kindercentrum een pedagogisch beleidsplan te hebben opgesteld. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. van der Ploeg) 
  Pedagogisch beleidsplan (15-01-2014) 
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Personeel en groepen 

 
 

Tijdens dit onderzoek voor registratie wordt getoetst of de medewerkers en houder die vanaf de 
start van de exploitatie van het kindercentrum werkzaam zullen zijn een verklaring omtrent het 
gedrag hebben overlegd. De beroepskrachten moeten tevens over een geldig diploma beschikken. 
 
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De houder heeft een VOG 'Houder NP organisatie zorg kinderen' overlegt.  
De functieaspecten: 11, 12, 21, 22, 71, 84, 86 zijn beoordeeld. 

  
Aandachtspunt: 
Beroepskrachten en vrijwilligers dienen een VOG te overleggen voor aanvang van de 
werkzaamheden. Tijdens de inspectie geeft de houder aan hiervan op de hoogte te zijn. De houder 

geeft aan dat de arbeidsovereenkomsten pas getekend worden als de betreffende beroepskracht 
een VOG heeft overlegd. 
  
  
 Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie zijn de diploma's van de houder en één beroepskracht ingezien. 

 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Alle documenten zijn in de Nederlandse taal geschreven en in het kindercentrum zal  
Nederlands gesproken worden. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder (Mw. v/d Ploeg) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (Houder) 
  Diploma's beroepskrachten (houder en een beroepskracht) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens dit onderzoek voor registratie wordt getoetst of de houder een risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid heeft uitgevoerd en of er een meldcode kindermishandeling is 
vastgesteld. 
 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De houder heeft in januari 2013 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd in de 
ruimtes in het pand aan de Boerhaavelaan. Hiervoor is gebruik gemaakt van de digitale 
risicomonitor. 

 
Aandachtspunten: 
Het pand beschikt over een inpandige slaapkamer voorzien van mechanische ventilatie. De houder 
geeft aan voor exploitatie het ventilatiesysteem te laten controleren door een erkent bedrijf. 

Tevens dient na het in gebruik nemen van de ruimte door middel van co2 metingen gecontroleerd 
worden of de slaapkamer voldoet aan de gestelde eisen. Tijdens de inspectie geeft de houder aan, 
met de verhuurder in overleg te gaan of het mogelijk is om een extra ventilatievoorziening in het 
plafond aan te brengen zodat er van buiten continu frisse lucht de slaapkamer in kan komen. 
  
Er is nog geen gebruiksvergunning afgegeven door de brandweer. De houder geeft aan spoedig 
contact op te nemen met de brandweer. In het ontruimingsplan dient aandacht geven te worden 

aan het feit dat de buitenruimte geheel omheind is en niet beschikt over een vluchtroute naar de 
straat. Tevens dienen de verblijfruimtes nog voorzien te worden van rookmelders. 
  

Conclusie:  
De eerste stappen tot het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn gezet. Dit moet 
nog verder worden vormgegeven door het opstellen van protocollen en gedragsregels en het 

implementeren van dit beleid in de praktijk. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder geeft aan dat zij van plan is om de Meldcode kindermishandeling in te voeren, zoals die 
is opgesteld door de Branchevereniging Kinderopvang (juli 2013). 

 
 
Vierogenprincipe 

 
In 2011 heeft de commissie Gunning in haar rapport naar aanleiding van de zedenzaak in 
Amsterdam het vierogenprincipe geïntroduceerd. Het vierogenprincipe heeft tot doel om situaties 
te voorkomen waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik of 

mishandeling bij kinderen in de dagopvang.  Tijdens de volgende inspectie wordt het 
vierogenprincipe beoordeeld.  
 
De houder heeft nagedacht over het vierogenprincipe. Ze heeft een uitgebreid protocol opgesteld 
en risicomomenten in kaart gebracht. Het protocol is geplaatst op de website en zodoende 
inzichtelijk voor de ouders.  

  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. van der Ploeg) 

  Risico-inventarisatie veiligheid (01-01-2014) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (01-01-2014) 
  Actieplan veiligheid (01-01-2014) 

  Actieplan gezondheid (01-01-2014) 
  Meldcode kindermishandeling 
Vier-ogen-beleid, 01-01-2014 
Ontruimingsplan, 01-01-2014 
Huishoudelijk reglement, 01-01-2014 



 

9 van 14 
Concept inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 07-02-2014 
'T Skooltje Kinderopvang Helmond te HELMOND 

 

Accommodatie en inrichting 

 
 

Het onderzoek voor registratie heeft plaatsgevonden tijdens de verbouwing van het pand. De 
beschikbare binnen- en buitenruimten zijn beoordeeld op hun oppervlakte en op hun geschiktheid 
voor kinderopvang. De volledige inrichting zal worden getoetst tijdens het onderzoek na registratie. 
 
  
Binnenruimte 

 
 
't Skooltje zal zich huisvesten in een vrijstaand pand, waarin voorheen een peuterspeelzaal was 

gehuisvest. Het kinderdagverblijf krijgt de beschikking over een ruime groepsruimte van. 
ongeveer 65 m². 
 
   

Groepsruimte: 

  

Oppervlakte in 

m²: 

  

Maximaal aantal 

kinderen: 

Beschikbare 

oppervlakte  

per kind in m²:  

‘t Skooltje 65 m² 16 4 m². 

 
  
Het kindcentrum krijgt de beschikking over één inpandige slaapkamer. In de slaapkamer kunnen 

hooguit twee stapelbedden geplaatst worden. De houder geeft aan dat als in de praktijk blijkt dat 
er te weinig slaapplaatsen ter beschikking zijn, ze een extra slaapkamer wil maken van een 
gedeelte van de groepsruimte. 
  

Conclusie: er is voldoende oppervlakte aanwezig voor de opvang van 16 kinderen. 
  
 
Buitenspeelruimte 
 
't Skooltje krijgt de beschikking over een aangrenzende, geheel omheinde buitenruimte. De 
buitenruimte is ongeveer 63 m².  

  
Conclusie: er is voldoende oppervlakte buitenruimte aanwezig voor de opvang van 16 kinderen. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (Vrijdagochtend 07-02-2014) 

  Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  

Oudercommissie 
 
Binnen 6 maanden na melding moet een oudercommissie worden ingesteld. De houder heeft 
hiervoor de tijd tot 03-08-2014. 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

 

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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 

specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : 'T Skooltje Kinderopvang Helmond 

Website : http://www.t-skooltje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000028996526 
Aantal kindplaatsen : 60 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Estelle van der Ploeg 
KvK nummer : 59734116 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 810 
Postcode en plaats : 5700AV HELMOND 

Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Verachtert 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : HELMOND 

Adres : Postbus 950 

Postcode en plaats : 5700AZ HELMOND 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-02-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 07-02-2014 
Zienswijze houder : 14-02-2014 
Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercomissie 

:  

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
 

 


