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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.
Het onderzoek richt zich op de domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid
en gezondheid.
Beschouwing
Kinderdagverblijf Wilton's Hof is een kleinschalige agrarische kinderdagopvang gelegen in het
buitengebied van Oirschot. Het is gevestigd in een verbouwde boerderij waarin ook zorgboerderij
Wilton's Hof gevestigd is. Op de zorgboerderij komen ouderen voor dagbesteding en er wordt veel
samengewerkt met elkaar.
Het kinderdagverblijf is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). Houders die
hierbij aangesloten zijn, worden gecoacht en gaan bij elkaar ter visitatie. De protocollen en
beleidsstukken worden door de VAK opgesteld en door de houder toegeschreven naar de eigen
locatie.
Kinderdagverblijf Wilton's Hof bestaat uit één stamgroep met maximaal 12 kinderen in de leeftijd
van 0-4 jaar.
Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over een ruime binnen- en buitenruimte. Er wordt veel
gebruik gemaakt van de omgevingsfactoren, zoals dieren en tuin verzorgen en eieren rapen, al dan
niet samen met de ouderen van de zorgboerderij.
Er wordt op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur opvang aangeboden.
Inspectiegeschiedenis
2015
10-02-2015, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan.
2016
26-04-2016, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan.
20-07-2016, incidenteel onderzoek i.v.m. verzoek tot wijziging van het aantal kindplaatsen, er
werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. Het aantal kindplaatsen is uitgebreid naar 12.
2017
13-04-2017, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Huidige inspectie
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat alle getoetste inspectie items voldoen aan de Wet
kinderopvang.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein wordt getoetst of er gehandeld wordt conform het pedagogisch beleidsplan van
het kindercentrum.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar.
Pedagogisch beleid
Kinderdagverblijf Wilton's Hof hanteert het algemeen pedagogisch beleid van de Verenigde
Agrarische Kinderopvang (VAK), waarin het binnen de vereniging geldende beleid verwoord is.
Daarnaast hanteert het kinderdagverblijf zijn eigen pedagogisch werkplan met het locatie
gebonden beleid.
Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan omvatten inhoudelijk alle wettelijk
vereiste items.
Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder er voor zorgt dat medewerkers voldoende op de
hoogte zijn van het pedagogisch beleids- en werkplan.
Verantwoorde dagopvang
Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst of de
praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het kader
van het bieden van verantwoorde dagopvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2).
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand
volgt een algemene toelichting.
De pedagogische visie en de pedagogische opvoedingsdoelen zoals beschreven in het pedagogisch
beleidsplan van het kindercentrum kwamen tot uiting in de praktijk.
Er is rondom het kinderdagverblijf volop gelegenheid om in contact te komen met dieren en
natuur. In de aangrenzende overdekte buitenspeelruimte staan een paar koeien op stal, deze zijn
zichtbaar vanuit de leefruimte en bij slecht weer kunnen de kinderen spelen naast de koeien. Na
het gezamenlijke fruit eten, gaan de kinderen die niet naar bed hoeven met de beroepskracht naar
buiten. Er is al verteld dat de konijnen ook nog verzorgd moeten worden en dat de kinderen naar
buiten gaan om de konijnen te voeren en om te spelen.
Daarnaast staat beschreven dat er bij conflicten niet direct wordt ingegrepen, maar bijvoorbeeld
alleen als de partijen te ongelijk zijn. Tijdens de observatie was dit zichtbaar.
Eén kind is een treinbaan aan het bouwen, een jonger kind breekt de treinbaan af en verstoort het
spel. De beroepskracht benoemt de boosheid van het kind dat aan het bouwen is, en legt uit dat
het andere kind nog jong is en het samenspelen nog niet zo goed begrijpt. Ze leidt het jongere
kind af met ander speelgoed.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. Smulders)

Observaties (23-01-2018)

Website (www.wiltonshof.nl)

Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid VAK, versie 2, 8 november 2017)

Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan KDV Wilton's Hof, versie 2.4, 29-01-2018)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG).
De beroepskracht-kindratio, de opvang in stamgroepen en de stabiliteit van de opvang van
kinderen, zijn beoordeeld tijdens de inspectie.
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en beroepskrachten werkzaam bij het kinderdagverblijf beschikken over een verklaring
omtrent het gedrag die voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Er zijn ten tijde van de inspectie geen stagiaires of vrijwilligers werkzaam bij de locatie.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao
kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
Aantal beroepskrachten
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt
gebruik gemaakt van de rekentool www.1ratio.nl.
De tijden waarop wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio staan beschreven in het
pedagogisch werkplan van de locatie, er wordt dan tenminste de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten ingezet.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kinderdagverblijf heeft één stamgroep voor de opvang van maximaal 12 kinderen in de leeftijd
van 0-4 jaar.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. Smulders)

Observaties (23-01-2018)

Website (www.wiltonshof.nl)

Verklaringen omtrent het gedrag (houder en beroepskrachten)

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten (ter plekke in te zien)

Presentielijsten (ter plekke in te zien)

Personeelsrooster (ter plekke in te zien)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein wordt getoetst of het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de houder een
concrete beschrijving bevat met betrekking tot de wijze waarop een achterwacht is geregeld.
In de praktijk wordt er gekeken of er te allen tijde een volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De wijze waarop de achterwacht geregeld is indien er slechts één beroepskracht aanwezig is, staat
concreet beschreven in het veiligheid- en gezondheidsbeleid van het kinderdagverblijf.
Er is gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig die
gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
De houder geeft aan dat alle medewerkers EHBO gekwalificeerd zijn. De toezichthouder heeft
van drie beroepskrachten het certificaat ingezien. Deze certificaten zijn conform de in de Regeling
Wet kinderopvang.
De overige beroepskrachten hebben met goed gevolg een cursus gevolgd en zijn nog in afwachting
van een certificaat.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. Smulders)

Observaties (23-01-2018)

Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid VAK, versie 2, 8 november 2017)

Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan KDV Wilton's Hof, versie 2.4, 29-01-2018)

VAK beleid Gezondheid en Veiligheid, 8 november 2017

Werkplan Gezondheid en Veiligheid, vastgesteld 09-01-2018

EHBO certificaten

bevestigingsbrief BHV opleidingen, 31-01-2018
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 2a 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 2b 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 2c 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; art 3 lid 2d 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 2e 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 minimum aantal
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 3a en 7 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3b 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 3c Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 3d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Verantwoorde dagopvang
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
(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)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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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 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kinderdagverblijf Wilton's Hof
http://www.zorgboerderijwiltonshof.nl
12
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Wilton's Hof
Steenovenweg 4
5091JS Oost West en Middelbeers
www.wiltonshof.nl
17274693
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605KR EINDHOVEN
088 0031 377
Els Berghuis

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oirschot
: Postbus 11
: 5688ZG OIRSCHOT

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

23-01-2018
06-02-2018
Niet van toepassing
13-02-2018
14-02-2018
14-02-2018

: 07-03-2018
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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 in een telefonisch hoor- en wederhoor d.d. 13-02-2018 aangegeven akkoord te
gaan met de inhoud van het rapport. Ze maakt geen gebruik van de mogelijkheid een zienswijze
in te dienen.
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