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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Op verzoek van de gemeente Hilvarenbeek heeft er op dinsdag 30 maart 2021 een nader 

onderzoek plaatsgevonden bij KDV St. Jozef te Haghorst. Dit naar aanleiding van de overtredingen 

welke geconstateerd zijn tijdens het jaarlijks onderzoek op 10 december 2019. Het betreft een 

documenten onderzoek. 

Het nader onderzoek richt zich op de volgende onderdelen; 

 

• Pedagogisch klimaat: (VVE-certificaten beroepskrachten); 

• Personeel en groepen: (VOG en koppeling personenregister locatie manager). 

 

Tijdens dit nader onderzoek is beoordeeld of de houder voldoende maatregelen heeft genomen om 

de overtredingen te herstellen. 

 

Conclusie 

Op basis van het nader onderzoek wordt geconcludeerd dat de houder de overtredingen heeft 

opgelost.  

De toelichting op de bevindingen 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 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Tijdens de inspectie van 10 december 2019  bij KDV St. Jozef te Haghorst is het volgende 

geconstateerd; 

 

Ten tijde van de inspectie staan twee beroepskrachten op de groep. Allebei de beroepskrachten 

beschikken niet over een getuigschrift voor het bieden van voorschoolse educatie. Zij zijn allebei in 

opleiding voor voorschoolse educatie en zullen naar verwachting de scholing begin januari 2020 

afronden.  

De certificaten voor deze opleiding van de beide beroepskrachten zijn door de opleidingsinstantie 

reeds verstrekt en gedateerd op 1 december 2019. Daar de opleiding nog niet is afgerond en de 

beroepskrachten nog geen 12 dagdelen hebben gevolgd, kunnen deze certificaten niet 

meegenomen worden in het huidige onderzoek.  

Voorschoolse educatie 

Tijdens dit huidige nader onderzoek van 30 maart 2021 heeft de toezichthouder de VE-

certificaten van alle beroepskrachten van KDV St. Jozef opgevraagd en beoordeeld. 

 

Eén beroepskracht is sinds februari 2021 werkzaam bij KDV St. Jozef. De beroepskracht is nog niet 

in het bezit van een VE-certificaat maar is wel ingeschreven voor de VE-cursus VierVVE Basis via 

de Rolf groep. 

Vanuit de Rolf groep is in een mail aangegeven dat de training is verschoven naar het nieuwe 

schooljaar vanwege de Corona maatregelen. De cursus zal 1 september 2021 van start gaan.  

 

Een beroepskracht op een VE groep mag tot drie maanden voor de start van de scholing ingezet 

worden, mits deze altijd samen met een gekwalificeerde beroepskracht VE op de groep staat.  

De beroepskracht VE in opleiding kan niet alleen op een VE-groep worden ingezet. 

 

Uit het personeelsrooster van week 11 (2021) blijkt dat de beroepskracht VE in opleiding altijd 

samen met een gekwalificeerde beroepskracht VE op de groep staat. 

 

Conclusie 

De overtredingen, die geconstateerd zijn tijdens het inspectie onderzoek van 10 december 2019, 

zijn opgelost. 

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

toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatie manager mw. A. Raaijmakers) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Personeelsrooster (Week 11) 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Bewijs van inschrijving VE-opleiding VierVVE Basis 
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Personeel en groepen 

 

Tijdens de inspectie van 10 december 2019 bij KDV St. Jozef te Haghorst is geconstateerd dat; 

 

De locatiemanager niet beschikt over een geldige verklaring omtrent het gedrag en niet gekoppeld 

is aan de organisatie. Recent heeft er een wisseling van locatiemanagers plaats gevonden en is de 

nieuwe manager nog niet gekoppeld aan de organisatie. Deze nieuwe manager is tevens de 

directeur van de basisschool die zich in hetzelfde pand bevindt, de manager heeft echter wel een 

verklaring omtrent gedrag maar deze is verouderd en is niet op de juiste functieaspecten voor 

kinderopvang gescreend. De locatiemanager heeft tijdens de conceptfase van dit rapport een 

aanvraag ingediend voor een verklaring omtrent gedrag. 

 

 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens dit huidige nader onderzoek van 30 maart 2021 heeft de toezichthouder contact 

opgenomen met de nieuwe locatiemanager van KDV St. Jozef. 

In het personenregister is bekeken of alle medewerkers van Stichting Samenwijs locatie St. Jozef 

gekoppeld zijn in het personenregister kinderopvang. 

Door de toezichthouder is geconstateerd dat de locatiemanager, alle beroepskrachten, pedagogisch 

coach, beweegspecialist, de conciërge van school en de stagiaire gekoppeld zijn aan de houder in 

het personenregister kinderopvang. 

 

Conclusie 

De overtredingen, die geconstateerd zijn tijdens het inspectie onderzoek van 10 december 2019, 

zijn opgelost. 

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

toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatie manager mw. A. Raaijmakers) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Personeelsrooster (Week 11) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

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) 
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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) 

 



 

8 van 9 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 30-03-2021 

Samenwijs St. Jozef te Haghorst 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Samenwijs St. Jozef 

Website : http://www.klik-kinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Samenwijs opvang 

Adres houder : Schoolstraat 38 

Postcode en plaats : 5081 VH Hilvarenbeek 

KvK nummer : 41097499 

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 :  L. van Ingen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hilvarenbeek 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 5080 AA HILVARENBEEK 
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Planning 

Datum inspectie : 30-03-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 30-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-03-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 20-04-2021 

 

 

 

 

 

 


