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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Vught heeft GGD Hart voor Brabant als toezichthouder op donderdag 

11 augustus 2022 een onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf (KDV) Onder de Pannen, locatie 

Brabantlaan 75 te Vught. Het betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een aanvraag 

tot wijziging van het aantal kindplaatsen.  

 

De locatie KDV Sasse van Ysselstraat wordt uitgeschreven uit het LRK en verhuisd naar de KDV 

locatie van Onder de Pannen aan de Brabantlaan 75. De houder heeft de gemeente een verzoek 

gedaan tot ophoging van het aantal kindplaatsen aan de Brabantlaan 75, van 32 naar 64. 

 

De Brabantlaan zal gaan beschikken over de volgende stamgroepen: 

 

• Regenboogplein (voorheen de Bijtjes): maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar; 

• Peutergroep (Ducky Duck): maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar; 

• Zonneweide: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar; 

• Tovertuin: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar. 

 

De Zonneweide en de Tovertuin zullen een nieuwe ruimte in gebruik gaan nemen aan de 

Brabantlaan 75. Deze ruimten zijn ten tijde van dit onderzoek nog niet gereed. Het meubilair van 

beide groepen zal meeverhuizen naar de nieuwe locatie. De inrichting van de ruimte kan daardoor 

pas kort voor de verhuizing gereed zijn. 

 

Inspectiegeschiedenis  

Er zijn geen relevante of zwaarwegende feiten uit voorgaande inspecties welke een relatie hebben 

met dit onderzoek of een uitbreiding van het aantal kindplaatsen in de weg staan. 

 

Huidig onderzoek  

Voor dit onderzoek is een bezoek gebracht aan de locatie, zijn diverse documenten beoordeeld en 

heeft er een gesprek plaats gevonden met de houder. 

 

In dit onderzoek zijn diverse onderdelen binnen onderstaande domeinen onderzocht: 

• pedagogisch klimaat 

• veiligheid en gezondheid 

• accommodatie 

 

Conclusie en bevindingen  

Uit dit onderzoek blijkt dat de houder na de uitbreiding van het aantal kindplaatsen redelijkerwijs 

zal gaan voldoen aan de gestelde eisen.  

De GGD adviseert de gemeente tot ophoging van het aantal kindplaatsen van 32 naar 64. 
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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 

 

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 

De twee dagopvanggroepen (32 kindplaatsen) aan de Sasse van IJsselstraat verhuizen vóór de 

start van het nieuwe schooljaar naar de Brabantlaan 75.  

De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast aan de nieuwe situatie. De groepsnamen 

zijn gewijzigd. Verder zijn er geen noemenswaardige wijzigingen in het pedagogisch beleidsplan. 

De kenmerkende pedagogische visie is beschreven en ook hoe de organisatie invulling geeft aan 

pedagogisch werken met kinderen. 

 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (Toegestuurd 1-8-2022) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

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

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

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 een Veiligheids- en 

gezondheidsplan versie juli 2022. De volgende onderdelen zijn geïnventariseerd naar de nieuwe 

situatie:  

 

De volgende onderdelen zijn geïnventariseerd naar de nieuwe situatie: 

 

• Fysieke veiligheid; 

• Buitenspelen op de nieuwe locatie: buiten de hekken; 

• Overige risico's: Veiligheid en binnentreden door onbevoegden; 

• Het vierogenprincipe op de nieuwe locatie. 

 

Fysieke veiligheid 

In beide groepsruimten hangen radiatoren die niet zijn afgeschermd en vrij toegankelijk zijn voor 

de kinderen. De houder verklaart dat de keteltemperatuur op 23 graden wordt ingesteld door de 

loodgieter, zodat de radiatoren niet te heet kunnen worden. Daarnaast zullen de zichtbare buizen, 

die voor de kinderen toegankelijk zijn, worden bekleed met foam. Deze maatregelen zullen gereed 

zijn voor dat de verhuizing plaatsvindt. 

 

Buitenspelen  

Alle vier de kinderdagverblijfgroepen gaan gebruik maken van de grote buitenruimte. De 

buitenruimte is op het moment van inspectie nog niet gereed. Er is een hoek achter het gebouw 

waar geen zicht op is als je je centraal op het plein bevindt. In deze hoek is de poort gevestigd. De 

houder verklaart dat er een afbakening gemaakt wordt, zodat de onoverzichtelijke hoek op het 

speelplein niet meer toegankelijk is voor de kinderen. Daarnaast komt er een poort met 

toegangscode, zodat alleen ouders die de code krijgen naar binnen kunnen lopen. Ook worden er 

nog nieuwe speeltoestellen geplaatst op het plein waaronder kunstgras wordt gelegd.  

 

Vierogen principe  

De twee nieuwe groepen beschikken allebei over verschoningsruimte op de groep. De slaapkamers 

bevinden zich op de gang, vlak bij de groepsruimten. Hier worden camera’s geplaatst en wordt 

gebruik gemaakt van babyfoons. In het aangepaste beleid is beschreven op welke wijze de houder 
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waarborgt dat beroepskrachten te allen tijde gehoord of gezien kunnen worden tijdens hun 

werkzaamheden. 

 

De deuren van de toiletjes zullen gedemonteerd gaan worden. Hierdoor is er vanaf de gang direct 

zicht op de verschoningsruimte. De houder, de beroepskrachten en de pedagogisch coach lopen 

regelmatig door de gang. In de gang is ook een extern bedrijf gevestigd. Met de manager is 

afgesproken dat vóór de verhuizing van de groepen, de medewerkers van dit bedrijf in het bezit 

zijn van een geldige VOG en ingeschreven zijn in het personenregister kinderopvang. Daarnaast zal 

de toegang naar deze bedrijfsruimte worden afgebakend met een hekje, zodat kinderen van het 

kinderdagverblijf niet direct toegang hebben tot deze ruimte en de medewerkers. 

 

Conclusie  

De houder voldoet redelijkerwijs aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Toegestuurd 1-8-2022) 
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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 

Eisen aan ruimtes 

 

Binnenspeelruimte 

Op basis van de plattegrond die de houder heeft aangeleverd is onderstaande berekening 

gemaakt: 

• Groepsruimte Zonneweide: 56,82 m2 (maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar); 

• Groepsruimte Tovertuin: 56,57 m2 (maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar). 

 

Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte nodig. Bij het berekenen van de bruto 

binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele noodroutes. 

De nieuwe groepsruimten voldoen aan de eisen m.b.t. de bruto m2 binnenruimte per kind. 

 

De groepsruimten zijn ten tijde van dit onderzoek nog niet ingericht. De ruimten zijn geverfd en er 

is in elke ruimte een keuken geplaatst. De meubels van de huidige locatie worden daarna over 

gehuisd. De oude locatie was veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het 

aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Ook was daar geschikt spelmateriaal aanwezig 

voor alle leeftijdsgroepen. De verwachting is dat de nieuwe locatie ook aan deze voorwaarden zal 

gaan voldoen. 

 

Buitenspeelruimte  

De twee kinderdagverblijfgroepen gaan gebruik maken van een grote buitenspeelruimte. Op basis 

van de plattegrond die de houder heeft aangeleverd en op basis van de observatie van de locatie is 

zichtbaar dat er minimaal 3 m2 buitenspeelruimte is voor de in totaal 64 kinderen die er gebruik 

van gaan maken. De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 

 

Conclusie  

De houder voldoet redelijkerwijs aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Observatie(s) 

• Plattegrond (Aangeleverd door de houder) 
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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) 

 

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) 

 

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) 

 

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 : Kinderopvang Onder de Pannen B.V. 

Website : http://www.kinderopvangonderdepannen.net 

Vestigingsnummer KvK : 000007573138 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Onder de Pannen BV 

Adres houder : Van Sasse van Ysseltstr 2 

Postcode en plaats : 5262 HV Vught 

KvK nummer : 54942934 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. de Kort 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Vught 

Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 5260 GA VUGHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 11-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 23-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 13-09-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Dit rapport is in overleg met de houder direct definitief gemaakt. 

 

 

 

 

 

 


