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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Beschouwing 

Kinderdagverblijf 't Skooltje is een kleinschalig, particulier kinderdagverblijf 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 Harderwijk. Vanaf juni 2013 is zij 

verhuisd naar Helmond en heeft ze besloten om te starten met een eigen kinderdagverblijf. 

  

In maart 2014 heeft kinderdagverblijf 't Skooltje haar deuren geopend en biedt dagopvang aan 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar. Vanaf maart 2016 tot december 2017 exploiteerde 

de houder daarnaast nog een locatie, een kleinschalige babygroep op de Mierloseweg te Helmond. 

De locaties die ze exploiteerde in Beek en Donk zijn per januari 2017 overgenomen door een 

andere houder. 

  

De locatie beschikt over een ruime hal, een ruime lichte groepsruimte, open keuken, twee 

slaapkamers, 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. 

  

Inspectiegeschiedenis  

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. 

 

Jaarlijkse inspectie op 13-03-2018 

Tijdens de inspectie werd voldaan aan de getoetste inspectie-items. De inspectie vond plaats op 

kernelementen van de Wet kinderopvang naar aanleiding van het risicogestuurd toezicht. Er werd 

getoetst op de dagelijkse praktijk aangevuld met een documentenonderzoek op het: pedagogisch 

beleid, kwalificaties van beroepskrachten, inzet van de beroepskrachten en de aanwezigheid van 

ten minste één volwassene die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

 

Jaarlijkse inspectie op 13-11-2019 

Tijdens de inspectie werd voldaan aan de getoetste inspectie-items. Deze inspectieactiviteiten 

richten zich primair op de praktijk van verantwoordelijke kinderopvang middels een observatie en 

een interview met de beroepskrachten. Tevens is het domein 'personeel en groepen' volledig 

getoetst.   

 

Huidige inspectie 

De inspectie, uitgevoerd op 13-4-2021, betreft het jaarlijkse inspectieonderzoek. Vanwege de 

Corona maatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden. De toezichthouder heeft alle 

documenten digitaal opgevraagd. Tevens heeft er een telefonisch interview met een beroepskracht 

plaatsgevonden. 

 

In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 

risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. 

Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op pedagogisch beleid en een gedeelte van personeel 

en groepen. 
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Conclusie 

De getoetste items voldoen aan de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving.  

 

Landelijk register kinderopvang (LRK) 

Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 16 kindplaatsen met registratienummer 

258267550. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat 9 van de 9 voorwaarden van het getoetste item ‘Pedagogisch beleid’ 

voldoen aan de gestelde eisen. 

 

'T Skooltje kinderopvang Helmond hanteert een beleidsplan waarin zowel het binnen de organisatie 

geldende beleid als de werkwijze op de locatie verwoord is. 

 

Inspectie op afstand 

Aangezien deze inspectie (vanwege de Corona maatregelen) op afstand heeft plaatsgevonden, 

heeft de toezichthouder niet in de praktijk kunnen toetsen of de houder er zorg voor draagt dat in 

de dagopvang  conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat de beroepskrachten op de hoogte 

zijn van het pedagogisch beleidsplan. De beroepskracht vertelt tijdens het telefonische interview, 

hoe er binnen het kinderdagverblijf wordt gewerkt. Deze werkwijze komt overeen met de 

beschrijving in het pedagogisch beleid. 

 

Gedurende het volgende jaarlijks inspectieonderzoek wordt beoordeeld of de houder er zorg voor 

draagt, dat er in de praktijk conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch op 13-4-2021 en via mailcontact) 

• Interview (1 beroepskracht op 13-4-2021) 

• Pedagogisch beleidsplan ('T Skooltje kinderopvang Helmond, 2018-2019) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen. 

  

De 2 getoetste beroepskrachten, houder/locatiemanager, stagiaire en pedagogisch 

beleidsmedewerkers zijn in bezit van een verklaring omtrent gedrag en staan op een juiste wijze 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van vrijwilligers.  

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de 

gestelde eisen. 

  

Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van 3 beroepskrachten 

ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

   

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen. 

   

Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) van de aanwezigheidslijsten en 

personeelsroosters  geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal 

beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan 

de gestelde eisen. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

De opvang vindt plaats in een vaste stamgroep. Een kind wordt in één stamgroep opgevangen.  

   

Stamgroep Leeftijd  Maximaal aantal 

kinderen 

 Aanwezige kinderen en 

beroepskrachten 

t Skooltje 0-4 jaar 16 15 waarvan 2 onder 1 jaar en 3 

beroepskrachten 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch op 13-4-2021 en via mailcontact) 

• Interview (1 beroepskracht op 13-4-2021) 

• Personenregister Kinderopvang (ingezien op 13-4-2021) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (3 beroepskrachten) 

• Presentielijsten (week 13 en 14, 2021) 

• Personeelsrooster (week 13 en 14, 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2 personen) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
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- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;  

- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : 'T Skooltje Kinderopvang Helmond 

Website : http://www.t-skooltje.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000028996526 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Estelle van der  Ploeg 

KvK nummer : 59734116 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Greetje de Wit 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Helmond 

Adres : Postbus 950 

Postcode en plaats : 5700 AZ HELMOND 

 

Planning 

Datum inspectie : 13-04-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 22-04-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 26-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-04-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 17-05-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


