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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 jaarlijks onderzoek. 

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

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 
speelhoeken gecreëerd en er is voldoende ruimte om te fietsen, te lopen en te kruipen. 
  

Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse inspecties van 2014, 2015 en 2016 voldoet kinderdagverblijf Casa Viva aan de 
getoetste voorwaarden. 
  
Huidige inspectie 
Er is één overtreding geconstateerd met betrekking tot de beroepskracht-kindratio voldoet 

kinderdagverblijf Casa Viva aan alle getoetste voorwaarden. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
De observatie en de beschrijving van de pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals 
vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: 
 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. 
  
Pedagogische praktijk 
 
Uit de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en 
werkinstructies uit het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Casa Viva. 

  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. 
  

Op basis van de observatie kan geconcludeerd worden dat aan de genoemde competenties wordt 
voldaan. 
  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
Beroepskrachten passen hun lichaamshouding aan (op ooghoogte praten, door de knieën gaan als 

zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal (zinsbouw, woordkeuze) die past bij de 
leeftijdsgroep. De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en 
weten persoonlijke bijzonderheden. De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar 
de kinderen. Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
Voorbeeld: 
Een van de kinderen vindt het dansen wat druk. Hij doet niet mee. Het kind blijft dicht bij de 
beroepskracht staan. De beroepskracht blijft bij het kind en samen kijken ze naar de anderen 

kinderen. 

  
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 
De kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij reageren op 
initiatieven van de beroepskracht. De kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de 
beroepskrachten. 
Voorbeeld: 

Een van de kinderen zit op de grond bij de kussens. De beroepskracht gaat bij het kind zitten en 
zegt zullen we een boekje lezen? Er komen meer kinderen bij het voorlezen zitten. De kinderen 
vinden het prettig om dicht tegen de beroepskracht aan te zitten en zitten soms ook even op 
schoot. 
  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 

Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel. 

De baby's staan in contact met de groep op een manier en vanaf een plaats die veiligheid biedt en 
past bij hun interesse en bevattingsvermogen. 
Voorbeeld: 
Tijdens het dansen neemt de beroepskracht een van de baby's op haar arm en danst amen met het 
kind mee met de groep. 

  
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen. 
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Er is één stamgroep van maximaal 12 kinderen. Hierdoor hebben de kinderen op hun opvangdag 
altijd een aantal vaste en vertrouwde andere kinderen om zich heen. Er is sprake vaste 
beroepskrachten die de groep begeleiden. De beroepskrachten werken op vaste dagen. 
  
Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 
De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 
elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. 
Voorbeeld: 
Als de kinderen gezamenlijk aan tafel zitten is er tijd om samen liedjes te zingen en met elkaar te 
praten. De beroepskracht stelt bijvoorbeeld de vraag of de kinderen weten welk fruit haar collega 
aan het schoonmaken is. De kinderen reageren er op. Ze praten over fruit, de kleur van het fruit 

en dergelijke. 
  

Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. 
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 
situatie is voor kinderen inzichtelijk. 
Voorbeeld: 

De overgangen naar een nieuwe (spel)situatie worden steeds duidelijk door de beroepskracht 
benoemd. Zij zegt bijvoorbeeld: 'jongens we gaan opruimen, ik ga het opruimliedje opzetten'. De 
kinderen reageren hier op door mee te helpen met het opruimen. Beroepskrachten geven hierbij 
ook gerichte opdrachtjes zo vraagt de beroepskracht aan een kind: 'kom jij de blokjes pakken voor 
mij'? 
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting. 
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 

Op de dag van de inspectie wordt er voorgelezen, zingen de kinderen liedjes en wordt er in 
groepsverband een gesprek gevoerd tijdens het fruit eten. 
Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. Kinderen gaan dagelijks een deel van 
de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig; kinderen worden aangezet tot 

individueel en gezamenlijk spel. 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen. De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen zoals 

bijvoorbeeld samen dansen maar ook vaste herkenbare situaties met rituelen zoals gezamenlijk 
opruimen als het opruimliedje wordt opgezet en elkaar een hand geven voor het fruit eten. 
  

De kinderen zijn deel van de groep. 
De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij activeren de 
betrokkenheid en deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet 
aan het individuele kind. Zo is bijvoorbeeld het dansen voor een van de jongere kinderen wat druk. 

De beroepskracht tilt het kind op en danst met het kind op de arm mee met de groep. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. 
De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij 
het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. Als er 
bijvoorbeeld een kind tegen een ander kind zegt dat hij niet op het paard mag gaan zitten legt de 

beroepskracht uit dat alle kinderen met het paard mogen spelen. 
  
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 

De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (donderdag 30 november 2017) 
 Pedagogisch beleidsplan (kinderdagverblijf Casa Viva, versie 2014) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel zijn de medewerkers (steekproefsgewijs) gecontroleerd op een geldige 

verklaring omtrent het gedrag. Daarbij is gekeken of de beroepskrachten een passend diploma 
hebben. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. 
  

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De medewerkers uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die 

voldoet aan de gestelde eisen. 
 
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 

 
Uit de genomen steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en roosters van de 
beroepskrachten blijkt dat er in de maand november op de donderdagen minder beroepskrachten 

ingezet worden dan nodig is. 
Situatie op donderdag 9, 16, 23 en 30 november: 
2 kinderen van 0 jaar 

4 kinderen van 1 jaar 
5 kinderen van 2 jaar 
1 kind van 3 jaar 
  
Op alle donderdagen worden de kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. Volgens de 
berekening van 1ratio (rekentool op www.rijksoverheid.nl) dienen er gezien de leeftijd van de 
kinderen 3 beroepskrachten ingezet te worden. 

  
Op alle overige dagen van de steekproef wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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 8 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (november) 
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 Personeelsrooster (november) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de 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 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 



 

9 van 11 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 30-11-2017 
Kinderdagverblijf Casa Viva te Oisterwijk 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 8 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 
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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 
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 :  B van Dommelen 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oisterwijk 
Adres : Postbus 10101 
Postcode en plaats : 5060GA OISTERWIJK 
 

Planning 
Datum inspectie : 30-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 04-01-2018 
Zienswijze houder : 09-01-2018 
Vaststelling inspectierapport : 09-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 30-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

We vinden het erg vervelend dat er tijdens het inspectieonderzoek op donderdag een pedagogisch 
medewerker te weinig op die dag aanwezig was. 
We hebben er meteen naar gehandeld en vanaf die dag een extra (derde ) PM-er op de donderdag 

ingeroosterd zolang het nodig is. Naast de 2 aanwezige PMers afgelopen donderdagen was er ook 
een tweedejaars niveau 4 stagiaire aanwezig die haar stage gewoon voortzet op de donderdagen 
en we dus met vieren op de groep staan voorlopig. 
De afgelopen 10 jaar zijn er juist extra uren ingepland voor de pedagogisch medewerkers zoals 
aan het begin en aan het einde van de dag. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


