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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
In dit onderzoek is op grond van het nader onderzoek slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen 
onderzocht. 
Het documentenonderzoek heeft zich gericht op het domein Pedagogisch klimaat en het domein 

Veiligheid en gezondheid. 

 
Beschouwing 
Korein Kinderplein Kindcentrum de Bongerd is onderdeel van een grotere kinderopvang organisatie, 
Korein Kinderplein BV. Deze organisatie heeft meerdere locaties in Eindhoven en in de regio 
Brabant en Limburg. 
  
Kindcentrum de Bongerd is gehuisvest in basisschool de Bongerd te Oirschot. 

Het kindcentrum werkt nauw samen met Daltononderwijs Antoniusschool Oirschot. Naast de 

dagopvang is er ook een buitenschoolse opvang in deze basisschool gevestigd. 
De directeur van de basisschool is tevens eindverantwoordelijk voor de kinderopvang. 
  
De dagopvang heeft de beschikking over een eigen ruimte op de begane grond van het pand. 
Daarnaast kan men gebruik maken van de speelzaal van de school. Voor het buitenspelen maakt 

men gebruik van de buitenspeelplaats van de school. 
  
Er wordt op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur opvang aangeboden aan maximaal 12 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.  
  
  
Inspectiegeschiedenis 

  
2014 
21-08-2014, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd aan bijna alle getoetste voorwaarden 
voldaan. 
  
2015 

16-06-2015, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

  
2016 
07-11-2016, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd niet voldaan aan het domein 
Pedagogisch klimaat en het domein Veiligheid en gezondheid.  
  
Huidige inspectie 

De gemeente Oirschot heeft op de genoemde overtredingen van 07-11-2016 een schriftelijke 
aanwijzing gegeven (13 februari 2017). 
Op 21 maart 2017 heeft de toezichthouder kinderopvang in opdracht van de gemeente 
Oirschot een nader onderzoek uitgevoerd.  In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan 
tijdens de reguliere inspectie niet werd voldaan opnieuw bekeken. Naar aanleiding van 
toegestuurde documenten is gebleken dat de overtredingen zijn opgelost.   
  

Conclusie : Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen 
aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

  
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op de voorwaarden waarop in de 
reguliere inspectie een overtreding is geconstateerd. 
  
Daarnaast is beoordeeld of de houder zorgt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 

  
 
Pedagogisch beleid 
Korein Kinderplein hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de 
organisatie geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert elke locatie zijn eigen pedagogisch 
werkplan met het locatie gebonden beleid.  

  

In het pedagogisch werkplan van Kindcentrum De Bongerd zijn de werkwijze, de maximale omvang 
en de leeftijdsopbouw van de stamgroep beschreven: 
 er is één verticale stamgroep met  maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 
 er wordt beschreven dat kinderen van de buitenschoolse en voorschoolse opvang(die op 

dezelfde locatie gevestigd zijn) op bepaalde dagdelen aansluiten bij kinderen van de 
kinderopvang 

 er wordt beschreven hoe de werkwijze m.b.t. de gecombineerde opvang is 

  
In het pedagogisch werkplan van Kindcentrum de Bongerd is het vierogenprincipe beschreven in de 
'matrix vierogenprincipe' die als bijlage aan het werkplan is toegevoegd. In de matrix worden het 
beleid van Korein, de knelpunten van de locatie, de mogelijke oplossingen en de afspraken 
beschreven. 
  

Conclusie: Het pedagogisch werkplan voldoet aan de voorwaarden. 
 
 

Pedagogische praktijk 
In de Actie- en besluitenlijst van het werkoverleg op 17-02-2017, is terug te lezen dat het 
pedagogisch werkplan op de agenda stond en dat items uit het pedagogisch werkplan die zijn 
aangepast, zijn besproken. 

Eén van de agendapunten was: 'Bespreken pedagogisch werkplan, punt samenstelling 
stamgroepen: apart spelmateriaal mogelijk maken voor 4+ tijdens VSO en BSO. Hiervoor wordt 
een speciale plek in de kast ingericht'. 
  
Bij de jaarlijkse inspectie zal de uitvoering van het werkplan in de praktijk worden beoordeeld.  
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Protocol vierogenprincipe (Matrix vierogenprincipe Kindcentrum De Bongerd, februari 2017) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Kindcentrum De Bongerd Oirschot, datum print 

21-03-2017) 
 Notulen teamoverleg (Actie- en besluitenlijst d.d. 17-02-2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is beoordeeld of de organisatie een risico-inventarisatie betreffende de actuele 

situatie heeft. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
De houder heeft in februari 2017 de risico's op gebied van veiligheid en gezondheid opnieuw 
ingeschat door middel van een risico-inventarisatie, maatregelen zijn beschreven in huisregels en 

protocollen. 
  
De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle, voor kinderen, toegankelijke ruimtes. 
De risico-inventarisatie gezondheid beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, 
binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen.    
  
Bij de jaarlijkse inspectie zal de uitvoering van de risico-inventarisatie in de praktijk worden 

beoordeeld.  

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie veiligheid (veiligheidsmanagement KKP Montfortlaan crèche, vastgesteld 

17-02-2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (Gezondheidsmanagement KDV Montfortlaan, vastgesteld 17-

02-2017) 
 Huisregels/groepsregels (Huisregels Montfertlaan KDV) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Kindcentrum De Bongerd Oirschot, datum print 

21-03-2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum de Bongerd 

Website : http://www.korein.nl 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Korein Kinderplein BV 

Adres houder : Kanaaldijk-Zuid 5A 
Postcode en plaats : 5613LE Eindhoven 
Website : www.korein.nl 
KvK nummer : 17125104 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Els Berghuis 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oirschot 
Adres : Postbus 11 

Postcode en plaats : 5688ZG OIRSCHOT 
 
Planning 
Datum inspectie : 21-03-2017 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-03-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 13-04-2017 
 
 

 
 
 
 
 

 


