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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 zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Agrarisch kinderdagverblijf Kakelbont is gevestigd in Dinteloord aan de Boompjesdijk 11 en ligt op 

het erf van Hoeve Kakelbont. Op de hoeve zijn allerlei boerderij activiteiten en is er zorgaanbod 

aan diverse doelgroepen. Het kinderdagverblijf biedt opvang aan één groep van maximaal 16 

kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

 

Ruimtes: 

Groepsruimte: 61 m² 

Buitenruimte: >100 m²  

 

Onderzoeksgeschiedenis 

28-06-2021: aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang bij gemeente 

Steenbergen. 

09-09-2021: Onderzoek voor registratie. Tijdens het onderzoek heeft er een gesprek met de 

houder en de locatiemanager plaatsgevonden. Ook is de ruimte bekeken en beoordeeld. Op grond 

van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat de exploitatie redelijkerwijs kan plaatsvinden in 

overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. De houder is voornemens om 

per 06-09-2021 te starten met de exploitatie van de dagopvang. 

12-05-2022: Onderzoek na registratie. Uit het onderzoek na registratie is gebleken dat aan de 

onderstaande eis niet wordt voldaan:  

 Domein "Personeel en groepen", item 3.1 Verklaring omtrent het gedrag & item 3.2 

Opleidingseisen; 

 Domein "Ouderrecht", item 6.2 Oudercommissie 
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Bevindingen op hoofdlijnen: 

Op verzoek van de gemeente Steenbergen heeft op 10-11-2022 een nader onderzoek bij Agrarisch 

kinderdagverblijf Kakelbont plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek is nagegaan of de 

overtredingen, geconstateerd tijdens het onderzoek na registratie d.d. 12-05-2022 zijn opgeheven.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de overtreding m.b.t. domein "personeel en groepen" item 3.1 niet is 

opgeheven. De overige overtredingen zijn opgeheven.  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 opleidingseisen; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens het onderzoek na registratie d.d. 12-05-2022 bleek dat de beroepskrachten die op dat 

moment werkzaam waren op de groep niet gekoppeld waren in het Personen register 

kinderopvang.  

 

Op verzoek van de gemeente Steenbergen heeft op d.d. 10-11-2022 een nader onderzoek 

plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is nagegaan of de beroepskrachten, werkzaam binnen de 

voorziening, geregistreerd en gekoppeld (voor aanvang werkzaamheden) zijn in het personen 

register kinderopvang.  

 

Uit het onderzoek bleek dat: 

 1 beroepskracht per 3 oktober 2022 bij de houder in dienst is getreden en zij op 12 oktober 

2022 in het personen register kinderopvang aan de houder is gekoppeld; 

 1 beroepskracht per 4 november 2022 bij de houder in dienst is getreden en zij op 4 november 

2022 in het personen register kinderopvang aan de houder is gekoppeld; 

 1 beroepskracht per 1 mei 2022 bij de houder in dienst is getreden en zij op 21 mei 2022 in 

het personen register kinderopvang aan de houder is gekoppeld.  

2 Beroepskrachten zijn gestart met hun werkzaamheden en pas later aan de houder in het 

personen register gekoppeld. 1 Beroepskracht is aan de houder in het personen register gekoppeld 

op de dag dat zij gestart is met haar werkzaamheden.  

 

Hiermee wordt niet voldaan aan de wettelijke eis die voorschrijft dat de beroepskracht zijn/ haar 

werkzaamheden pas kan aanvangen na koppeling aan de houder in het personen register 

kinderopvang.  

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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 

Tijdens het onderzoek na registratie d.d. 12-05-2022 bleek 1 beroepskracht niet te beschikken 

over een  passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang.  
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Op verzoek van de gemeente Steenbergen heeft op d.d. 10-11-2022 een nader onderzoek 

plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is nagegaan of de beroepskrachten werkzaam binnen de 

voorziening beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen inde meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang.  

 

Uit het onderzoek bleek dat de bovengenoemde beroepskracht niet meer ingezet wordt binnen de 

voorziening. De overige beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Arbeidsovereenkomst(en) 
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Ouderrecht 
 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 oudercommissie; 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Oudercommissie 

Tijdens het onderzoek na registratie d.d. 12-05-2022 bleek dat er binnen de voorziening geen 

oudercommissie was ingesteld, daar er aan minder dan 50 kinderen opvang werd geboden. Er werd 

echter niet duidelijk gemaakt of en hoe de houder de ouders betrekt bij de wijze waarop uitvoering 

wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid: 

 het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd; 

 voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

 het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

 openingstijden; 

 het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

 de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 

 wijziging van de prijs van kinderopvang 

 

Op verzoek van de gemeente Steenbergen heeft op d.d. 10-11-2022 een nader onderzoek 

plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is nagegaan of en hoe de houder de ouders betrekt bij de 

wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bovengenoemde wettelijke eis.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de ouders tenminste eenmaal per jaar worden uigenodigd voor een 

informatieavond waar, indien van toepassing, de bovengenoemde wettelijke onderwerpen en 

eventuele wijzigingen daarin, besproken worden. Tevens wordt de wijze waarop uitvoering wordt 

gegeven aan artikel 1.50 en eventuele wijzigingen daarin voorgelegd aan de ouders via  het 

ouderportaal en/ of via nieuwsbrieven. 

 

De houder voldoet hiermee aan de wettelijke eis.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Informatiemateriaal voor ouders 

 Website 

 Nieuwsbrieven 

 Notulen jaarlijks overleg kinderdagverblijf & ouders  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 

- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Agrarisch kinderdagverblijf Kakelbont 

Website : http://www.zorghoevekakelbont.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000026820846 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Hoeve Kakelbont B.V. 

Adres houder : Boompjesdijk 11 

Postcode en plaats : 4671 PR Dinteloord 

Website : www.hoeve-kakelbont.nl 

KvK nummer : 57368597 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-6392000 

Onderzoek uitgevoerd door :  I. Meeuwis 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Steenbergen 

Adres : Postbus 6 

Postcode en plaats : 4650 AA STEENBERGEN NB 
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Planning 

Datum inspectie : 10-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 15-12-2022 
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