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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
 

Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten 
over kinderopvang Tante Pollewop en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 
hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per onderdeel verder 
uitgewerkt. 
 

Algemeen beeld 
Tante Pollewop is een kleinschalig particulier kinderdagverblijf gehuisvest in een voormalig 
woonhuis aan de rand van Haaren. Het kinderdagverblijf bestaat uit twee verticale stamgroepen 
met in de ene groep maximaal 12 kinderen en in de andere groep maximaal 15 kindplaatsen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kindercentrum beschikt over een ruime buitenspeelruimte met een 

natuurlijke inrichting. 

  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse onderzoeken van 29-03-2016, 01-06-2017, 04-06-2018 en 06-05-2019 wordt 
aan alle getoetste voorwaarden voldaan.  
 
Huidig onderzoek 
Op 23-10-2019 heeft de houder een wijzigingsverzoek bij de gemeente Haaren ingediend. Het 

betreft een wijziging van het aantal kindplaatsen van 27 naar 43. De houder is voornemens een 
extra groep met maximaal 16 kindplaatsen te starten per 6 januari 2020. 
In opdracht van de gemeente Haaren heeft er op 02-12-2019 een onderzoek plaatsgevonden. 
 
Het volgende onderdeel is in dit onderzoek beoordeeld: 
• Pedagogisch klimaat; 
• Personeel en groepen; 

• Veiligheid en gezondheid; 
• Accommodatie. 

 
Conclusie 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder na wijziging van het aantal kindplaatsen van 
maximaal 27 naar 43 voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Binnen het pedagogisch klimaat is het volgende onderdeel beoordeeld: 
• Pedagogisch beleid. 
 
Na het onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  

 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast. De extra stamgroep (peutergroep) is 

toegevoegd. Er staat beschreven dat de maximale omvang van de peutergroep 16 kinderen in de 
leeftijd van 2-4 jaar is. De leeftijdsopbouw van de andere twee groepen is aangepast van 0-4 jaar 
naar 0-2½ jaar. 
Daarnaast heeft ze een beschrijving van de dag (werkwijze) van de peutergroep toegevoegd. 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
• Observatie(s) (leefruimte peutergroep) 

• Pedagogisch beleidsplan (Versie januari 2020) 
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Personeel en groepen 
Binnen personeel en groepen wordt het volgende onderdeel beoordeeld: 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 
Na het onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Na wijziging van het aantal kindplaatsen zal het kinderdagverblijf bestaan uit drie stamgroepen: 
• Stamgroep 1 met maximaal 15 kindplaatsen in de leeftijd van 0 tot 2½ jaar. 
• Stamgroep 2 met maximaal 12 kindplaatsen in de leeftijd van 0 tot 2½ jaar. 
• Stamgroep 3 met maximaal 16 kindplaatsen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

 
Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 
werken gedurende de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig 

personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste beroepskrachten worden ingezet. 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
• Observatie(s) (leefruimte peutergroep) 
• Pedagogisch beleidsplan (Versie januari 2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

6 van 11 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 02-12-2019 
KDV Tante Pollewop B.V. te Haaren 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen veiligheid en gezondheid is het volgende onderdeel beoordeeld: 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 

Na het onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit: 
• Beleid Veiligheid en Gezondheid 
• Huisregels 
• Afspraken 
• Protocollen Bereiden van voedsel en Ventilatie. 

 

De houder heeft het beleid aangepast met de toevoeging van de nieuwe peutergroep. Het beleid 

zal aanwezig zijn op de groep. 
Er zal gewerkt worden met vaste beroepskrachten die nu al werkzaam zijn bij het kindercentrum 
en dus al bekend zijn met het beleid. 
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
• Observatie(s) (leefruimte peutergroep) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie onbekend) 
• Pedagogisch beleidsplan (Versie januari 2020) 
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Accommodatie 
Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld: 

• Beschikbare speeloppervlakte binnen en buiten; 
• Passend ingerichte binnen- en buitenruimtes. 

 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

 
Het kinderdagverblijf bestaat uit drie stamgroepen: 
 

Groep Aantal m² 
binnenruimte 

Maximaal aantal 
kindplaatsen 

Bruto m² 
binnenruimte per kind 

Voldoet 
wel/niet 

 1  53 m²  15  3,5 m²  wel 

 2  49,5 m²  12  4,1 m²  wel 

 3  64 m²  16  4 m²  wel 

 
De twee bestaande groepen hebben en passende inrichting. 
In de nieuwe ruimte van de peutergroep dienen alle meubels nog op hun plaats gezet te worden. 
De houder heeft aangetoond dat zij beschikt over voldoende meubels en speelmateriaal. 
 
In de twee stamgroepen voor kinderen van 0-2½ jaar zijn er aparte slaapkamers beschikbaar met 

voldoende bedjes voor de te op te vangen kinderen. In de peutergroep is ook een 
aparte slaapkamer die de houder voorziet van stretchers. 
 
Buitenruimte 
Het kinderdagverblijf beschikt over een ruime buitenruimte met meer dan 3 m² per kind aanwezig. 
 

De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en beschikt over een natuurlijke 
inrichting. Er is een zandbak en dierenweide. Er is divers los speelmateriaal, zoals fietsjes, ballen 
en schepjes. 
Het spelmateriaal is uitdagend, stimulerend en passend bij de leeftijd en het aantal op te vangen 

kinderen. De buitenruimte is zodanig ingericht dat er meerdere activiteiten gelijktijdig plaats 
kunnen vinden. 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

• Observatie(s) (leefruimte peutergroep) 
• Meting van de leefruimte van de peutergroep met een digitaal meetapparaat. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

Personeel en groepen 
 

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. 
 

(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 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 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) 
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Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

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

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 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 : KDV Tante Pollewop B.V. 
Vestigingsnummer KvK : 000022243739 
Aantal kindplaatsen : 27 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Johanna Henrica Claassen 
KvK nummer : 52299961 
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 :  K van Hamont 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haaren 
Adres : Postbus 44 
Postcode en plaats : 5076ZG HAAREN 

 

Planning 
Datum inspectie : 02-12-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 09-12-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 10-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 31-12-2019 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 


