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De Wijde Wereld Kinderopvang te Terheijden 

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. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze worden elders in 
het inspectierapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Feiten 
De Wijde Wereld Kinderopvang is een kindercentrum gelegen aan de Hoofdweg in Terheijden. 
Het kinderdagverblijf bestaat uit één groep die bestaat uit maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 
0-4 jaar. Het kinderdagverblijf heeft twee verblijfruimtes en een buitenspeelruimte. 
 
Ruimtes 
Ruimte 1: heeft een bruto speeloppervlakte van 40 m² 
Ruimte 2: heeft een bruto speeloppervlakte van 56 m² 
Buitenruimte: heeft een bruto speeloppervlakte van 70 m² 
 
Inspectiegeschiedenis 
14 maart 2016: opname in het LRKP 
14 juni 2016: onderzoek na registratie, aan de beoordeelde eisen is voldaan. 
17 februari 2017: na overleg & overreding voldoet de houder aan de wettelijke eisen ten aanzien 
van de verklaringen omtrent het gedrag, diploma's van de beroepskrachten en het ongevallen 
registratie formulier. Houder voldoet niet aan het pedagogisch beleid. 
13 maart 2017: nader onderzoek, tekortkomingen door de houder zijn opgelost en voldoet 
daardoor aan de wettelijke eisen. 
09 september 2018: jaarlijks onderzoek, tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot domein 
pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleidsplan en domein veiligheid en gezondheid, item 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op verzoek van de gemeente Drimmelen heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden gericht op 
de voorwaarden met betrekking tot domein pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleidsplan en 
domein veiligheid en gezondheid, item veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de overtredingen door de houder zijn opgelost en deze 
voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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De Wijde Wereld Kinderopvang te Terheijden 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen domein pedagogisch klimaat is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de 
wettelijke eisen. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan aanwezig. In het pedagogisch beleidsplan is concreet 
beschreven: 
  
-  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. 
  
- De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 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. 
  
- Een concrete beschrijving van de tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan 
vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop niet wordt 
afgeweken en wordt voldaan aan de Beroepskracht kind ratio. 
  
- een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de 
stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten.  
  
  
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan 
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De Wijde Wereld Kinderopvang te Terheijden 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen het domein veiligheid en gezondheid is beoordeeld of de houder voldoet aan alle wettelijke 
eisen inzake het veiligheids- en gezondheidsbeleid.  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld dat er toe leidt dat de veiligheid 
en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd en is een continu 
proces van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. Het beleid is actueel 
en tijdens de inspectie is gebleken dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het vastgestelde 
veiligheids- en gezondheidsbeleid en uitleg kunnen geven over de uitvoering van het beleid in de 
praktijk. 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak, de handelswijze indien risico’s 
zich voordoen, beleid met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, het waarborgen van het 
vierogen-principe in de dagopvang, de achterwachtregeling en de aanwezigheid van één 
volwassene die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
  
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
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De Wijde Wereld Kinderopvang te Terheijden 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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, 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 minimum aantal 
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 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 en 1.50 lid 1 en 2 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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De Wijde Wereld Kinderopvang te Terheijden 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Wijde Wereld Kinderopvang 
Website : http://www.kinderopvangterheijden.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000033458820 
Aantal kindplaatsen : 10 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : J.C.M. van Es 
KvK nummer : 64651339 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD West-Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 076-5282000 
Onderzoek uitgevoerd door :  J.  Boeijen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Drimmelen 
Adres : Postbus 19 
Postcode en plaats : 4920AA MADE 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-11-2018 
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