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Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Gilze en Rijen voert de toezichthouder op 30 augustus 2018 een 
nader onderzoek uit bij kindercentrum O-die kids te Rijen.  

Tijdens de jaarlijkse inspectie op 12 april 2018 zijn er overtredingen geconstateerd binnen de 
domeinen: 
• Pedagogisch klimaat 
• Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens dit nader onderzoek zijn de eerder geconstateerde overtredingen opnieuw beoordeeld.  
Uit het onderzoek blijkt dat de overtredingen zijn opgelost. 

  

De toelichting op de bevindingen kunt u teruglezen in het vervolg van dit rapport. Aan het einde 
van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
  
  
Conclusie 

Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek is geconstateerd dat in het pedagogisch beleidsplan een voorwaarde 
onvoldoende concreet was beschreven. Deze voorwaarde is tijdens dit nader onderzoek opnieuw 

beoordeeld. 
  
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in 
opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij 

worden begeleid. 

 
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 

• Pedagogisch beleidsplan (dagopvang, versie juni 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek is er een overtreding geconstateerd in het veiligheid- en 
gezondheidsbeleid. Het betreft de volgende voorwaarde die nu opnieuw beoordeeld is: 
• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en 

het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s 
zich verwezenlijken. De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken 
van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang 
zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de 
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een 
andere volwassene. 

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid voor kindercentrum O-die kids. 
Hierin wordt beschreven wat de grootste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en de 
gezondheid van kinderen zijn. Daarnaast wordt in het beleid voldoende concreet beschreven welke 

maatregelen zijn getroffen om de risico's te reduceren en wat de handelswijze is indien het risico 
zich toch voordoet.  
  
 
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 

 
Gebruikte bronnen: 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 05-06-2018) 
• Huisregels/groepsregels 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 

grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair 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; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : O-die Kids 

Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : C.A. de Hoon BV 
Adres houder : Schimmelpenninckstraat 26 

Postcode en plaats : 5121HN Rijen 
KvK nummer : 58586377 
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 :  Y Vroonland 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Gilze en Rijen 
Adres : Postbus 73 
Postcode en plaats : 5120AB RIJEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 30-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 05-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 26-09-2018 
 
 
 
 

 
 
 

 


