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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks 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. 
 

Kinderopvang Zo in de Watertoren maakt deel uit van Zo Kinderopvang. De opvanglocatie is 

gelegen op het terrein van de watertoren te Steenbergen. De locatie is ingericht voor twee groepen 
en er wordt opvang aangeboden aan maximaal 32 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

 
Ruimtes 

Groep 0-2 jaar Ballonnen: 48 m² 
Groep 2-4 jaar Vliegers: 87 m² 

Vide: 13 m² 

Snoezelruimte: 12 m² 
Buitenruimte: > 100 m² 

 
Inspectiegeschiedenis 

21-03-2017: Jaarlijks onderzoek, de houder voldoet een de beoordeelde wettelijke eisen.  

19-06-2017: Houder dient adreswijziging in bij gemeente Steenbergen. 
29-08-2017: Houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen. Er is een tekortkoming op 

domein personeel en groepen, item verklaring omtrent het gedrag. 
18-04-2018: Jaarlijks onderzoek, de houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

19-02-2020: Jaarlijks onderzoek, de houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek dd. 21-01-2020 voldoet de houder aan de beoordeelde wettelijke 
eisen. 

 

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

Pedagogisch klimaat 
Binnen domein pedagogisch klimaat is beoordeeld of in de praktijk sprake is van verantwoorde 

kinderopvang. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het 

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra 0-4 jaar van GGD GHOR Nederland, 
versie januari 2015.  

 
 

  

 

Pedagogisch beleid 

Er is een pedagogisch beleidsplan aanwezig. De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang Zo 
in de Watertoren conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.  

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   
 

 

Pedagogische praktijk 

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 

observaties die door de toezichthouder op de groepen zijn waargenomen.   
 

De observaties hebben plaatsgevonden op dinsdag 21-01-2020 vanaf 10:00 tot 11:15 uur op twee 
verschillende groepen. 

 

Aanwezig zijn 15 kinderen en 4 beroepskrachten in de babygroep Ballonnen.  
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 

baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby. Tijdens het voeden van de baby zijn 
de beroepskrachten gericht op de baby, ze maken oogcontact en praten zachtjes. Ook tijdens het 

verschonen praten de beroepskrachten tegen de baby.  
 

De beroepskracht moedigt gesprekjes tussen haarzelf en de kinderen aan, door zowel luisteren als 

praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de inhoud en voortgang van het gesprek. 
Tijdens het puzzelen aan tafel gaat de beroepskracht een gesprekje aan met het kind. Ze vertelt 

enthousiast dat het een politie puzzel is. Het kind zegt dat de puzzel vies is. De beroepskracht 
zegt: "Dat is nog een oud stickertje van de puzzel".  

 

De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 

De beroepskrachten geven het goede voorbeeld door "dankjewel" en "alsjeblieft" te gebruiken.  
 

Aanwezig zijn 13 kinderen en 2 beroepskrachten in peutergroep Vliegers. 

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. De kinderen bewegen zich vrij rond in de ruimte. Ze lachen, maken grapjes en 

oogcontact met elkaar en de beroepskrachten.  
 

De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact 

(troosten, op schoot nemen, aanhalen). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht 

zich leiden door de reactie van het kind. De kinderen vinden troost bij de beroepskrachten wanneer 
ze verdrietig zijn. De kinderen leiden dit contact.  
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Er is een balans in leeftijd en gender tussen de kinderen in de groep. Ieder kind heeft tenminste 2 
kinderen van zijn eigen ontwikkelingsniveau. 

Er is gelegenheid voor spel met gelijkgestemden (leeftijd, interesse, maatjes) in kleine groepjes 
van 2 of meer kinderen. De kinderen spelen verspreid in kleinere of grotere groepjes.  

 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden. Een kind 

vraagt of de beroepskracht zijn veters opnieuw kan strikken. De beroepskracht helpt het kind en 

zegt vriendelijk "alsjeblieft". 
 

Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat de houder de opvang op een 
zodanige wijze organiseert, dat dit leidt tot verantwoorde dagopvang. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogische praktijk) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleids- en werkplan Zo kinderopvang 0-4 jaar Zo in de 
Watertoren november 2019) 
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Personeel en groepen 
Binnen het domein personeel en groepen is gecontroleerd op:  
 een geldige verklaring omtrent het gedrag geregistreerd en gekoppeld in het Personenregister 

kinderopvang (Prk)  
 een passende beroepskwalificatie  

 de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker, beroepskrachten en beroepskrachten in 
opleiding en/of stagiairs.  

 de beroepskracht-kindratio  

 de stabiliteit van de opvang voor kinderen  
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten, pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach en stagiaire zijn geregistreerd en gekoppeld in het Personenregister 

kinderopvang (Prk).  
 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
 

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft de diploma's van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Deze voldoen 
aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest recent aangevangen CAO kinderopvang en 

CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.  

   
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen CAO Kinderopvang en CAO Sociaal Werk.  
 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groepen voldoet aan de wettelijke 

eisen.  
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op deze locatie zijn de volgende stamgroepen aanwezig:  
 

Groep  Leeftijd  Max. aantal kinderen  

Babygroep 'Ballonnen'  0-2 jaar  16   

Peutergroep 'Vliegers' 2-4 jaar  16   

 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Personenregister Kinderopvang 

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

 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

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

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
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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 waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en 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) 

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 en CAO Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 

Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen CAO Kinderopvang en CAO Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de  activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de  maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Zo in de Watertoren 
Website : http://www.zokinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000031762689 

Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Zo Kinderopvang Holding B.V. 

Adres houder : Leeghwaterplein 45 
Postcode en plaats : 2521DB 's-Gravenhage 

KvK nummer : 68027265 
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 :  S. Gerritsma 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Steenbergen 
Adres : Postbus 6 

Postcode en plaats : 4650AA STEENBERGEN NB 

 

Planning 
Datum inspectie : 21-01-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 21-01-2020 
Zienswijze houder : 11-02-2020 

Vaststelling inspectierapport : 11-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-02-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 03-03-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Beste, 

 

Bedankt voor het concept inspectierapport van Zo in de Watertoren. Wat fijn om te lezen dat het 
kinderdagverblijf Zo in de Watertoren zo goed beoordeeld wordt en dat we voldoen aan alle 

gestelde wettelijke eisen. 
U heeft gezien dat de kinderen worden gezien en gehoord, fijne interactie momenten met de 

pedagogisch medewerkers ervaren, plezier hebben en zich thuis voelen bij ons. Dit is wat we erg 
belangrijk vinden en waar we zo hard aan werken met elkaar bij Zo in de Watertoren. De 

pedagogisch medewerkers zijn onze professionals, het doet ons dan ook erg goed dat u dit heeft 

herkend in de pedagogische observatie. Een kroon op ons werk! 
  

Voor u ligt dan ook een prachtig inspectierapport wat wij als professionals in de kinderopvang met 
trots dragen! 

  

Dank je wel voor je bezoek aan Zo in de Watertoren! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Vervangend vestigingsmanager 
Chantal van der Wegen 
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