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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.  

In verband met het Coronavirus en de maatregelen van het RIVM heeft het jaarlijks onderzoek 

plaatsgevonden in de vorm van een documentenonderzoek en een kort inspectiebezoek op de 

locatie.    

Beschouwing  

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze worden elders in 

het inspectierapport per domein verder uitgewerkt.   

  

Kinderdagverblijf Het Blesje is gevestigd aan de Zundertseweg 54 te Etten-Leur. Binnen de 

voorziening wordt aan maximaal 26 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opvang geboden. Het 

kinderdagverblijf is gevestigd op een melkveehouderij en integreert daarbij behorende activiteiten 

in het dagprogramma.  

De groepsruimten zijn gevestigd in een verbouwde schuur op het erf.  

Visie van Het Blesje is om de kinderen, passend bij het leeftijds- en ontwikkelingsniveau, te betrekken 

bij de dagelijkse gang van zaken op het bedrijf.   

  

Ruimtes  

Groepsruimte Uiltjes: 84 m².    

Groepsruimte Muisjes (nieuw): 48,2 m².   

De buitenruimte is aangrenzend ± 160m².   

    

Inspectiegeschiedenis  

29-01-2018: Onderzoek voor registratie. Het Blesje voldeed aan alle beoordeelde wettelijke eisen.  

15-05-2018: Onderzoek na registratie. Het Blesje voldeed aan alle beoordeelde wettelijke eisen.  

10-05-2019: Jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

14-12-2021: Incidenteel onderzoek. Wijziging kindplaatsen van 16 naar 26.   

  

Bevindingen op hoofdlijnen  

Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 18-02-2021, voldoet de houder aan de beoordeelde wettelijke 

eisen.   

  

Advies aan College van B&W  

Geen handhaving.  

  

  

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: 
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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 een pedagogisch beleidsplan aanwezig. De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang 

conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.   

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

Pedagogische praktijk  

Vanwege de Corona-maatregelen heeft er een kort bezoek op één groep plaats gevonden. Niet alle 

pedagogische competenties zijn daarom gezien en/of beoordeeld. Hieronder volgt een korte 

observatie, sfeerimpressie van de pedagogische praktijk.   

  

De kinderen en de beroepskracht komen net terug uit de koeienstal. In de hal gaan de jassen en 

laarzen uit. De beroepskracht helpt de kleintjes en stuurt bij de oudere peuters aan op 

zelfstandigheid. Een kind zegt: "Ik kan het niet.". De beroepskracht geeft niet op. Ze helpt door 

middel van mondelinge aansturing. Hierdoor krijgt het kind toch zijn eigen laarzen uit. De 

beroepskracht geeft hem een compliment en een glimlach.   

De twee oudste van de groep hebben samen met de andere beroepskracht prei uit de moestuin 

gehaald. Er heerst een fijne en ontspannen sfeer, de kinderen genieten. Ze vertellen enthousiast 

dat ze preisoep gaan maken. Ze lachen en zoeken toenadering tot de beroepskracht. Er worden 

sociale vaardigheden geoefend; wanneer een kind "dankjewel" zegt tegen de beroepskracht, zegt 

zij "alsjeblieft" terug.   

  

  

Gebruikte bronnen  

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)  

• Observatie(s)  

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Het Blesje 5-10-2020)  

  

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.  
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Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang  

De verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten en pedagogisch coach zijn 

geregistreerd en gekoppeld in het Personenregister kinderopvang (Prk).   

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

  

Opleidingseisen  

De toezichthouder heeft de diploma's van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Deze voldoen 

aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en 

cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.   

  

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.   

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

  

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

stagiaires  

Tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groepen voldoet aan de wettelijke 

eisen.   

  

De inzet van een beroepskracht in opleiding geschiedt overeenkomstig de voorwaarden opgenomen 

in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien verstande dat 

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. 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding en/of stagiairs wordt rekening gehouden met de 

opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.   

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

  

  

  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen  

De opvang vindt plaats in twee stamgroepen.  

De omvang en samenstelling van de stamgroepen voldoen aan de wettelijke eisen.   

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

  

Gebruikte bronnen  

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)  

• Personenregister Kinderopvang  

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

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL (BBL)  

• Plaatsingsoverzicht  

• Presentielijsten  

• Personeelsrooster  

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Het Blesje 5-10-2020)  

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)   
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Accommodatie  

  

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

  

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de kinderen 

veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.  

  

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

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

  

  

Eisen aan ruimtes  

Sinds een maand heeft het Blesje een groepsruimte erbij. Tijdens het incidentele onderzoek op 14 

december 2020 zijn de vierkante meters opgenomen.   

De houder was toen nog bezig de groepsruimte te verbouwen en in te richten.   

  

De nieuwe groepsruimte is veilig en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de 

leeftijd van de op te vangen kinderen. Het beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar, 

over een afzonderlijke slaapruimte.    

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

  

Gebruikte bronnen  

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)  

• Observatie(s)  

  

  

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)  

  

  

Pedagogische praktijk  
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In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een kindercentrum 

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 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)  

  

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn werkzaamheden 

aanvangen.  

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)  

  

  

Opleidingseisen  
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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;  

- 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)  

  

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.  

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening gehouden 

met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.  

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling 

Wet kinderopvang)  

 

  

  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen  
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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)  

  

Accommodatie  

  

Eisen aan ruimtes  

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen.  

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)  

  

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.  

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
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Gegevens voorziening  

Opvanggegevens  

Naam voorziening  : Het Blesje  

Website  : http://www.hetblesje.nl  

Vestigingsnummer KvK  : 000006114881  

Aantal kindplaatsen  : 26  

Gesubsidieerde voorschoolse educatie  

Gegevens houder  

: Nee  

Naam houder  : Nooijens-Brans V.O.F.  

Adres houder  : Zundertseweg 54  

Postcode en plaats  : 4876 NL Etten-Leur  

KvK nummer  : 20097480  

Aansluiting geschillencommissie  

Gegevens toezicht  

Gegevens toezichthouder (GGD)  

: Ja  

Naam GGD  : GGD West-Brabant  

Adres  : Postbus 3024  

Postcode en plaats  : 5003 DA Tilburg  

Telefoonnummer  : 076-5282000  

Onderzoek uitgevoerd door  

Gegevens opdrachtgever (gemeente)  

:  S. Gerritsma   

Naam gemeente  : Etten-Leur  

Adres  : Postbus 10100  

Postcode en plaats  

Planning  

: 4870 GA ETTEN-LEUR  

Datum inspectie  : 18-02-2021  

Opstellen concept inspectierapport  : 26-02-2021  

Zienswijze houder  : 28-02-2021  

Vaststelling inspectierapport  : 01-03-2021  

Verzenden inspectierapport naar houder  : 04-03-2021  

Verzenden inspectierapport naar gemeente  : 04-03-2021  

Openbaar maken inspectierapport  : 22-03-2021  

  

  



11 van 11  

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-02-2021  

Het Blesje te Etten-Leur  

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum  
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.  

  

Wij kunnen de bevindingen uit het inspectierapport volledig onderschrijven.  

   

Bedankt voor uw positieve beoordeling.  
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