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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Anita's kinderopvang is gelegen aan de Bredaseweg in Zundert. Het kinderdagverblijf heeft een 

kleinschalig karakter. Het kinderdagverblijf bestaat uit één verticale groep, waar gedurende een 

dag maximaal 16 kinderen worden opgevangen. 

 

Ruimten 

Leefruimte: 50.54m² 

Keuken: 14m² 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

17-04-2017: jaarlijks inspectiebezoek. De houder voldoet aan alle getoetste wettelijke eisen. 

26-01-2018: jaarlijks inspectiebezoek. De houder voldoet aan alle getoetste wettelijke eisen. 

18-01-2019: jaarlijks inspectiebezoek. De houder voldoet aan alle getoetste wettelijke eisen. 

23-01-2020: jaarlijks inspectiebezoek. Er is een overtreding geconstateerd op domein Personeel en 

groepen, item 3.2 Opleidingseisen, voorwaarde 1.  

11-03-2021: jaarlijks onderzoek (telefonisch) een overtreding geconstateerd op domein Personeel 

en groepen, item 3.2 opleidingseisen, voorwaarde 1. 

01-02-2022: jaarlijks inspectiebezoek. Er is gebleken dat de overtreding, welke is geconstateerd 

tijdens de jaarlijkse onderzoeken d.d. 23-01-2020 en 11-03-2021, is opgeheven.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op 08-01-2013 heeft de houder een verzoek bij de gemeente Zundert ingediend om het aantal 

kindplaatsen te wijzigen naar 16. Dit verzoek is gehonoreerd. De wijziging is per 01-03-2013 

doorgevoerd in het landelijk register kinderopvang (lrk). Uit de onderzoeksgeschiedenis en overige 

correspondentie wordt echter niet duidelijk of hiertoe destijds een verzoek tot onderzoek "wijziging 

kindplaatsen" is ingediend en/ of een onderzoek door de toezichthouder (GGD) heeft 

plaatsgevonden. 

 

Naar aanleiding van het wijzigingsverzoek d.d. 08-01-2013 had het aantal beschikbare m² m.b.t. 

de nieuwe situatie opgemeten moeten worden en had moeten worden nagegaan of er aan overige 

relevante wettelijke eisen, m.b.t. het wijzigingsverzoek, uit de Wet Kinderopvang (redelijkerwijs) 

voldaan zou worden. Daar dit onderzoek destijds niet heeft plaatsgevonden is, in overleg met en 

op verzoek van de gemeente Zundert, op 15-03-2022 een incidenteel onderzoek uitgevoerd bij 

Anita's Kinderopvang. 

 

Tijdens dit incidenteel onderzoek d.d. 15-03-2022 is nagegaan of er binnen de voorziening 

voldoende m² beschikbaar zijn voor de opvang van 16 kinderen. Tevens is nagegaan of aan 

overige eisen, geldend vanuit de Wet Kinderopvang, wordt voldaan. De uitbreiding is destijds 

gerealiseerd door de keuken, welke behoort tot de privéwoning van de houder en die verbonden is, 
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middels een gang (deze m² tellen niet mee), met het kinderdagverblijf, mee te rekenen met het 

aantal reeds beschikbare m² van de leefruimte binnen het kinderdagverblijf. Het gebruik van de 

keuken dient hierdoor tevens opgenomen te zijn in het pedagogisch beleidsplan en de risico's die 

het gebruik van de keuken en de gang met zich meebrengen moeten eveneens zijn opgenomen in 

het veiligheid- gezondheidsbeleid.  

 

Tijdens dit incidenteel onderzoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat aan de beoordeelde 

wettelijke eisen op grond van de Wet Kinderopvang wordt voldaan. Er zijn voldoende m² 

(leefruimte en keuken) beschikbaar voor de opvang van 16 kinderen, het gebruik van de keuken is 

opgenomen in het pedagogisch beleidsplan, de risico's zijn geïnventariseerd en maatregelen zijn 

getroffen.  

 

Opmerking toezichthouder: 

Het onderzoek heeft zich enkel gericht op de eisen uit de Wet Kinderopvang welke van toepassing 

zijn op dit onderzoek. Beoordeling van overige wet- en regelgeving, welke relevant zijn voor de 

situatie, hebben geen onderdeel uitgemaakt van dit onderzoek.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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 

Binnen de voorziening is een pedagogisch beleidsplan aanwezig wat voldoet aan de gestelde eisen.  

 

In het pedagogisch beleidsplan is het gebruik van de keuken opgenomen. De houder heeft in het 

pedagogisch beleidsplan vastgelegd wanneer de keuken gebruikt wordt, door wie en voor welke 

activiteiten.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Pedagogisch beleidsplan (2022) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Binnen de voorziening is een veiligheids- gezondheidsbeleid opgesteld waarin onder andere de 

risico's ten aanzien van het gebruik van de aangrenzende gang/ keuken zijn opgenomen en heeft 

de houder passende maatregelen geformuleerd en genomen.  

 

De houder voldoet aan de gestelde eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Observatie(s) (Opmeten leefruimte en keuken) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (2022) 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Binnen de voorziening wordt opvang geboden aan de 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

Hiertoe is een leefruimte beschikbaar en wordt gebruik gemaakt van de aangrenzende keuken.  

 

Ruimtes:  

Leefruimte  50.54m² 

 Keuken 14m² 

 Totaal 64.54m² 

 

Dit is voldoende voor de opvang van 16 kinderen  

 

De houder voldoet aan de gestelde eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Observatie(s) (Opmeten leefruimte en keuken) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (2022) 
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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 tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de w ijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; ar t 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Anita's kinderopvang 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Adriana Cornelia Lochten-Mathijssen 

KvK nummer : 20127101 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

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 : Zundert 

Adres : Postbus 10001 

Postcode en plaats : 4880 GA ZUNDERT 

Planning 

Datum inspectie : 15-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 29-03-2022 

Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
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