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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Werkwijze huidige inspectie
In verband met de coronacrisis is, conform de landelijke adviezen van GGD GHOR Nederland, de
afweging gemaakt of er een fysiek bezoek noodzakelijk is. Tijdens dit jaarlijks inspectie onderzoek
heeft er geen locatiebezoek plaatsgevonden. Deze inspectie is naast risicogestuurd (RGT) ook op
afstand uitgevoerd. Op basis van interviews, beeldmateriaal en documentatie zijn de wettelijke
eisen zoveel als mogelijk beoordeeld.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Peutergroep Borkellijntje is onderdeel van Stichting Peuterdorp Valkenswaard. Deze stichting viel
samen met Stichting Peuterdorp Cranendonck tot 1 april 2019 onder Stichting Peuterdorp.
Met ingang van 1 april 2019 heeft Stichting Peuterdorp haar bestuurstaken overgedragen aan de
Kinderopvanggroep Tilburg (bestuurder van Horizon kinderopvang).
Door deze bestuurswisseling verwacht Peuterdorp een stap voorwaarts te kunnen zetten richting de
ontwikkeling van integrale kindcentra in de gemeenten Valkenswaard en Cranendonck.
Tevens ontstaat er voor ouders één loket waar verschillende vormen van opvang afgenomen
kunnen worden. Ouders hebben de keuze in dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang.
Peuterdorp zal voor ouders herkenbaar blijven als de plek waar ouders voor hun peuters een goede
voorbereiding op de basisschool vinden. De komende tijd zullen de locaties van Peuterdorp en
Horizon kinderopvang een verdere professionele samenwerking onderzoeken en vormgeven.
Peuterdorp Valkenswaard verzorgt peuteropvang op 5 locaties in de gemeente Valkenswaard: drie
in de kern van Valkenswaard, één in Dommelen en één in Borkel. Zij onderhouden met diverse
instanties contacten zoals het basisonderwijs, Openbare Bibliotheek de Kempen, het
consultatiebureau en de gemeente.
Borkellijntje is gevestigd in het dorpshuis d’n Teut, gelegen naast basisschool St. Servatius in
Borkel en Schaft. Borkellijntje maakt gebruik van een gezamenlijke ingang met het dorpshuis en
beschikt over één groepsruimte. De omheinde buitenspeelruimte grenst direct aan het Dorpshuis.
Borkellijntje is op drie dagdelen geopend, maandag, woensdag en vrijdag van 8.15-12.15u.
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Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de
inspectiegeschiedenis vanaf 2017.
Datum soort
inspectie
Onderzoek
voor registratie
2017
Reguliere
inspectie 2018
Jaarlijkse
inspectie
27-05-2019
2020

Bevindingen
Deze inspectie heeft in het kader van de harmonisatie van de peuterspeelzalen
naar kinderdagverblijven plaatsgevonden. Tijdens deze inspectie zijn alle
wettelijke items die op een kinderdagverblijf van toepassing zijn onderzocht.
Geconstateerd is dat locatie voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang.
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de inspectie-items volledig voldoen
aan de Wet kinderopvang.
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items volledig
voldoen aan de Wet kinderopvang.
In 2020 heeft er vanwege de Corona pandemie géén jaarlijkse inspectie
plaatsgevonden

Huidige inspectie
De inspectie, uitgevoerd op woensdag 3 februari 2021, betreft het jaarlijkse inspectiebezoek.
Vanwege de Corona maatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden. De
toezichthouder heeft een telefonisch interview met de locatie directeur gevoerd en daarnaast alle
documenten digitaal opgevraagd. Tevens heeft er een telefonisch interview met een beroepskracht
plaatsgevonden.
De inspectieactiviteiten richten zich op de domeinen Pedagogisch Klimaat en Personeel en Groepen.
Conclusie
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items volledig voldoen aan
de Wet kinderopvang.
Landelijke register kinderopvang
In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat het kindercentrum met maximaal 8
kindplaatsen geregistreerd onder het nummer 285613005.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

4 van 12
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 28-01-2021
Borkellijntje te Valkenswaard

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
Er is geconstateerd dat de 8 getoetste voorwaarden van het getoetste item ‘Pedagogisch beleid’
voldoen aan de gestelde eisen.
De Kinderopvanggroep hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de
organisatie geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert stichting Peuterdorp op iedere locatie
zijn eigen pedagogisch werkplan met het locatie gebonden beleid. Ook Borkellijntje heeft een
werkplan.
Inspectie op afstand
Aangezien deze inspectie (vanwege de Corona maatregelen) op afstand heeft plaatsgevonden,
heeft de toezichthouder niet in de praktijk kunnen toetsen of de houder er zorg voor draagt dat in
het peuterprogramma conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat de beroepskracht op de hoogte is
van het pedagogisch beleidsplan. De beroepskracht vertelt tijdens het telefonische interview
enthousiast, hoe er binnen het kinderdagverblijf wordt gewerkt. Ondanks dat Borkellijntje geen VE
locatie is, wordt er wel gewerkt met thema's waarin de SLO doelen verwerkt zijn. De beroepskracht
geeft aan t.b.v. de motoriek, gebruik te maken van de 'Sherborne' methode. Deze methode zorgt
voor bewustwording van je lichaam, de omgeving en van anderen.
De werkwijze die de beroepskracht omschrijft, komt overeen met de beschrijving in het
pedagogisch beleid.
Gedurende het volgende jaarlijks inspectieonderzoek wordt beoordeeld of de houder er zorg voor
draagt, dat er in de praktijk conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 28-01-2021 telefonisch interview locatie
directeur)
Interview (d.d. 03-02-2021 telefonisch gesprek met 1 beroepskracht)
Website (https://www.peuterdorp.nl/locaties/borkellijntje)
Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvanggroep januari 2020)
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch locatiebeleid Peuteropvang Borkellijntje januari 2021)
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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.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en
personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen.
Door middel van een steekproef is van 1 beroepskracht, de pedagogisch coach, een stagiaire en de
locatie directeur gecontroleerd of ze in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag en staan
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
Er wordt momenteel geen gebruik gemaakt van vrijwilligers en stagiaires vanwege de noodopvang.
De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen/beroepskrachten hun werkzaamheden
kunnen aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de
betreffende houder.
Opleidingseisen
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de
gestelde eisen.
Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van één beroepskracht
ingezien. De beroepskracht beschikt over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang.
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen
aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoet aan de gestelde eisen.
Op basis van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters is geconstateerd dat de getoetste
voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in
opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen.
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Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende
beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio.
Borkellijntje is een kleine locatie, er werkt altijd één beroepskracht met maximaal 8 peuters.
Gedurende de inspectie is er noodopvang vanwege de Corona pandemie.
Er wordt niet afgeweken van de beroepskracht kindratio.
Er worden geen stagiaires of beroepskrachten in opleiding ingezet als pedagogisch medewerker.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor
kinderen’ voldoet aan de gestelde eisen.
De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Een kind wordt in één stamgroep opgevangen.
Gedurende de inspectie vindt er noodopvang plaats vanwege de Coronamaatregelen.
Stamgroep
Borkellijntje

Leeftijd
2-4 jaar

Maximaal aantal kinderen
8

Aanwezige kinderen
4

Gedurende de inspectie vindt er vanwege de Corona pandemie noodopvang plaats, hierdoor zijn er
maar enkele kinderen aanwezig.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 28-01-2021 telefonisch interview locatie
directeur)
Interview (d.d. 03-02-2021 telefonisch gesprek met 1 beroepskracht)
Personenregister Kinderopvang (d.d. 28-01-2021 geraadpleegd)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (d.d. 28-01-2021 digitaal 1 diploma ontvangen)
Presentielijsten (d.d. 28-01-2021 aanwezigheidslijst week 4 en 5 digitaal ontvangen)
Personeelsrooster (d.d. 28-01-2021 rooster week 4 en 5 digitaal ontvangen)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (d.d. 14-01-2021 digitaal ontvangen:
Diploma, IDW en certificaat Edux)
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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 )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
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)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
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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
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;
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- 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)
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.
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Borkellijntje

Website

: http://www.peuterdorp.nl/locaties/borkellijntje

Vestigingsnummer KvK

: 000023267828

Aantal kindplaatsen

:8

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Peuterdorp Valkenswaard

Adres houder

: Postbus 769

Postcode en plaats

: 5000 AT Tilburg

KvK nummer

: 41087129

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Brabant-Zuidoost

Adres

: Postbus 8684

Postcode en plaats

: 5605 KR EINDHOVEN

Telefoonnummer

: 088 0031 377

Onderzoek uitgevoerd door

: Sigrid Seerden

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Valkenswaard

Adres

: Postbus 10100

Postcode en plaats

: 5550 GA VALKENSWAARD

Planning
Datum inspectie

: 28-01-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 03-02-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 04-02-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 05-02-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 05-02-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 25-02-2021
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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.

12 van 12
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 28-01-2021
Borkellijntje te Valkenswaard

