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Kinderdagverblijf 't Speeltreintje te Etten-Leur 

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 
't Speeltreintje is een buitenschoolse opvang gelegen aan de Spoorlaan 19 te Etten-Leur en biedt 
opvang aan maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. 
  
Ruimtes 
Groepsruimte: 37m² 
  
Inspectiegeschiedenis 
12-01-2016: Onderzoek voor registratie. Er werd niet aan alle getoetste voorwaarden voldaan. Het 
betrof voorwaarden m.b.t. het pedagogisch beleid. 
14-06-2016: Onderzoek na registratie. Er werd niet aan alle getoetste voorwaarden voldaan. het 
betrof voorwaarden m.b.t. de buitenruimte. 
10-10-2016: Nader onderzoek. De tekortkomingen m.b.t. de buitenruimte zijn opgelost 
11-07-2017: Jaarlijks onderzoek: Er werd aan alle getoetste eisen voldaan. 
19-04-2018: Jaarlijks onderzoek: Er werd niet aan alle getoetste eisen voldaan. Het betrof eisen 
m.b.t. de domeinen "Pedagogisch klimaat" en "Personeel en groepen". 
21-06-2018: Incidenteel onderzoek. Betrof een aanvraag uitbreiding aantal kindplaatsen van 10 
naar 20. Tijdens het onderzoek bleek dat er voldoende ruimte is voor de opvang van 16 kinderen in 
de leeftijd van 4-12 jaar i.p.v. de aangevraagde 20 kindplaatsen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het huidig nader onderzoek, d.d. 30-08-2018, is gebleken dat de overtredingen m.b.t. het 
domein "Pedagogisch klimaat" zijn opgeheven. De overtredingen m.b.t. het domein "Personeel en 
groepen" zijn niet beoordeeld, daar de betreffende personen niet meer werkzaam zijn binnen de 
voorziening. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderdagverblijf 't Speeltreintje te Etten-Leur 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het domein "Pedagogisch klimaat" is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan 
de wettelijke eisen. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 19-04-2018 bleek dat het pedagogisch beleidsplan niet voldeed 
aan alle gestelde eisen. In het beleidsplan waren de onderstaande eisen niet opgenomen: 
 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning; 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van 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;                                

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen; 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

 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 op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt; 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang 
kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

  
Op verzoek van de gemeente Etten-Leur heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens het 
nader onderzoek is nagegaan of de eisen, die in het pedagogisch beleidsplan ontbraken tijdens het 
jaarlijks onderzoek d.d. 19-04-2018, inmiddels in het plan zijn opgenomen. Uit het onderzoek is 
gebleken dat de betreffende eisen zijn opgenomen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Kinderdagverblijf 't Speeltreintje te Etten-Leur 

 

Personeel en groepen 
 
Binnen het domein "Personeel en groepen" zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige 
verklaring omtrent het gedrag die gekoppeld en geregistreerd is in het Personen Register 
Kinderopvang (PRK).  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 19-04-2018 bleek dat 2 stagiaires niet gekoppeld waren in het 
PRK. 
 
Op verzoek van de gemeente Etten-Leur heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens het 
nader onderzoek is nagegaan of aan de eisen aangaande de verklaringen omtrent het gedrag en 
personen register kinderopvang wordt voldaan.  
 
Tijdens het nader onderzoek d.d. 30-08-2018 bleek dat de betreffende stagiaires niet meer 
werkzaam zijn binnen buitenschoolse opvang 't Speeltreintje, derhalve zijn de betreffende eisen 
niet beoordeeld.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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Kinderdagverblijf 't Speeltreintje te Etten-Leur 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
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 12 lid 2 onder c 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 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 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 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 basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 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 minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio 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 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Kinderdagverblijf 't Speeltreintje te Etten-Leur 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf 't Speeltreintje 
Vestigingsnummer KvK : 000033327890 
Aantal kindplaatsen : 16 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Suzan Er - Demir 
KvK nummer : 64509419 
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 :  I Meeuwis 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Etten-Leur 
Adres : Postbus 10100 
Postcode en plaats : 4870GA ETTEN-LEUR 
 
Planning 
Datum inspectie : 30-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-09-2018 
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