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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Casa Viva is een particulier kinderdagverblijf voor de opvang van maximaal 12 
kinderen van 0-4 jaar. 

Er werken 4 vaste beroepskrachten. De beroepskrachten werken op vaste dagen. 
  
Het kindercentrum is gevestigd in een woonhuis en heeft een huiselijke sfeer. De ruimten (keuken 

en kamer) hebben samen een oppervlakte van ± 43,64 m². De garage (ongeveer 9 m²) achter in 
de tuin is ingericht als kook/knutselruimte. De ruimtes zijn zo ingericht dat er meerdere activiteiten 
tegelijk plaats kunnen vinden. 
  

De oppervlakte van het buitenspeelterrein bedraagt ± 69m². 
Er zijn verschillende spelelementen 
  
Net als voorgaande jaren voldoet kinderdagverblijf Casa Viva aan alle getoetste voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument 
ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd tijdens het observeren op de groep. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument (schuin gedrukt) volgt eventueel een voorbeeld uit de 

waargenomen praktijk. 
  

De observatie en de beschrijving van de pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals 
vastgelegd in de Wet Kinderopvang: 
• Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
• De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
• De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

• De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch werkplan bevat informatie over de volgende beoordeelde voorwaarden. 
Dit zijn: 
 De achterwachtregeling; 

 het wenbeleid; 
 het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen; 

 de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
 
Pedagogische praktijk 
 

De beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan Casa Viva. 
  
Emotionele veiligheid: 
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen.  
  
Praktijk: 

Casa Viva is een kleinschalig kinderdagverblijf. Er wordt één groep opgevangen en er zijn vaste 
pedagogisch medewerkers. 
  

De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
  
Praktijk: 
Tijdens het buiten spelen lopen de beroepskrachten tussen de kinderen. Zij geven kinderen de 

gelegenheid wat te vertellen, reageren op het spel en op vragen van de kinderen. Een van de 
kinderen wil met een andere auto spelen maar kan niet precies uitleggen wat hij bedoelt. De 
beroepskracht loopt mee naar de plaats waar de autootjes staan. Door de auto's aan te wijzen 
komt de beroepskracht er achter welke auto het kind bedoelt. 
 
Persoonlijke ontwikkeling: 

Kinderen worden gestimuleerd om zo veel en vaak mogelijk buiten te spelen. 
  
Praktijk: 

De houder vertelt dat buiten spelen een vast onderdeel is van het dagprogramma. Op de dag van 
de inspectie is het een beetje fris en de stoep is niet helemaal droog omdat het geregend heeft. Dit 
is geen reden om binnen te blijven. Ook het kind dat nog niet kan lopen mag mee naar buiten en 
krijgt een buiten kruippak aan zodat ze niet beperkt wordt in haar bewegingsvrijheid. 

  
Sociale competentie: 
De beroepskrachten helpen de kinderen actief mee om sociale vaardigheden met groepsgenootjes 
te ontwikkelen.  
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Praktijk: 
Tijdens het buitenspelen heeft kind X een telefoon en kind Y een fiets. Kind Y wil de telefoon ook 
graag hebben. De beroepskracht zegt; wat kun je doen als jij iets graag wil hebben wat X heeft? 
De kinderen spelen vervolgens verder. Even later blijkt dat de kinderen geruild hebben. X heeft 
de fiets en Y de telefoon. 

  
Normen en waarden: 
Afspraken, regels en omgangsvormen worden uitgelegd. 
 
Casa Viva heeft enkele basisregels opgesteld. Een van de basisregels is; Spullen gebruiken waar ze 
voor zijn (dus niet gooien of trappen tegen speelgoed). 
Als een van de kinderen tegen een plastic bak aantrapt legt de beroepskracht uit dat de bak daar 

niet voor bedoeld is. Ze zegt; kijk je hebt een bal in je handen, daar kun je mee voetballen. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
  Observaties (Tijdens buiten spelen en eten aan tafel) 

  Notulen oudercommissie (08-10-2014) 

  
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Casa Viva 2014, inclusief bijlage vier 
ogenprincipe) 

  Notulen teamoverleg (met onder ander bespreking vierogen protocol) 
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Personeel en groepen 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 

stamgroepen. Binnen dit onderdeel zijn zowel de medewerkers gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten.  
  

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle medewerkers beschikken over een passende verklaring omtrent het gedrag. 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 

 
Opvang in groepen 
 
Er wordt één stamgroep opgevangen van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Op de dag van de inspectie en op de dagen van de steekproef wordt voldaan aan de 
beroepskracht-kind-ratio. 
  

De afwijkende inzet van beroepskrachten blijft binnen de maximale toegestane tijd. De afwijkende 
inzet vindt plaats tijdens de start van de opvang, aan het einde van de opvang en tijdens de 
middagpauze. Dit voldoet aan de voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

Meldcode kindermishandeling 
 
Er wordt gewerkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die voldoet aan de 
gestelde eisen vanuit de Wet Kinderopvang. De meldcode is ingevuld voor de eigen organisatie en 
voorzien van een sociale kaart. 
 

Vierogenprincipe 
 
Bij Casa Viva staan 2 pedagogisch medewerkers op de groep van 8:30 tot 18:00. 

Van 7:30-8:30 staat de pedagogisch medewerker alleen maar komen er op verschillende 
tijdstippen ouders binnen waardoor de pedagogisch medewerker nooit lange tijd alleen is met de 
kinderen. 
  

Er zijn gedragsafspraken gemaakt en afspraken over het omgaan met beeldmateriaal op mobiele 
telefoons en fototoestellen. 
  
De opvang is klein en overzichtelijk. Op de benedenverdieping zijn alle ruimtes (buitenruimte, hal 
met toilet) zichtbaar vanuit de groepsruimte. Het Atelier achter in de tuin is voorzien van 
voldoende ramen. 
De Groepsruimte is zo ingericht dat er hoekjes gecreëerd zijn op kindhoogte, waarbij de 

medewerker de ruimte in zijn geheel kan overzien. 
De verschoontafel staat in de groepsruimte. 
De slaapkamer heeft een babyfoon. Deze babyfoon is naast het controleren hoe het met de 

kinderen gaat ook een controle voor de pedagogisch medewerker als ze op de slaapkamer is.  
 
Gebruikte bronnen: 

  
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Casa Viva 2014, inclusief bijlage vier 
ogenprincipe) 

  Notulen teamoverleg (met onder ander bespreking vierogen protocol) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 

vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft het vierogenprincipe overeenkomstig zijn pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   

OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 

eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Casa Viva 

Website : http://www.casaviva.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000009622853 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Marlies Megens - van der Poel 
KvK nummer : 18089186 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA TILBURG 

Telefoonnummer : 073-6404515 
Onderzoek uitgevoerd door :  B van Dommelen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : OISTERWIJK 

Adres : Postbus 10101 

Postcode en plaats : 5060GA OISTERWIJK 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-10-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 27-10-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-10-2014 

Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 06-11-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-11-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 27-11-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Op 30 oktober 2014 werd het rapport telefonisch besproken met de houder. De houder heeft 
aangegeven het eens te zijn met de inhoud van het rapport en geen gebruik te maken van de 
gelegenheid om een zienswijze in te dienen. 

 
 
 

 


