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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en de locatie directeur. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft er op donderdag 8 december 2022 een jaarlijks 

onderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf (kdv) Boemerang. Het onderdeel 'Voorschoolse 

Educatie' (VE) is in overleg met de gemeente niet meegenomen tijdens deze inspectie daar de 

toezichthouder nog geen opdracht heeft gekregen van de gemeente Tilburg voor een nader 

onderzoek betreffende de overtredingen met betrekking tot het onderdeel VE welke zijn 

voortgekomen uit het onderzoek van 10 januari 2022. 

Zodra de gemeente Tilburg een opdracht heeft gegeven voor een nader onderzoek, zal op de 

onderdelen waar in 2022 een overtreding is geconstateerd opnieuw beoordeeld worden. 

  

Conclusie en bevindingen 

Tijdens de huidige inspectie is bij de volgende hoofdstukken aan de beoordeelde kwaliteitseisen 

voldaan: 

• pedagogisch klimaat; 

• personeel en groepen; 

• veiligheid en gezondheid; 

Op de dag van inspectie zijn er diverse gesprekken gevoerd met de beroepskrachten, de locatie 

directeur en er heeft observatie op de opvanglocatie plaatsgevonden. Op verzoek van de 

toezichthouder zijn na afloop van de inspectie documenten nagestuurd. Deze documenten zijn 

meegenomen in de beoordeling. Tijdens de inspectie laat de praktijk een ontspannen beeld zien. 

De interactie beroepskrachten kind en kinderen onder elkaar is goed en oogt vertrouwd. De 

beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief en bieden de kinderen activiteiten aan die 

passen bij het ontwikkelingsniveau. 

  

Algemene kenmerken 

Kdv Boemerang maakt onderdeel uit van KC Boemerang BV, onderdeel van stichting 

Kinderopvanggroep. Het kinderdagverblijf is gehuisvest in een MFA (Multi Functionele 

Accommodatie) in de wijk Dalem, te Tilburg. In deze MFA is tevens buitenschoolse opvang (bso) 

Boemerang en basisschool de Boemerang gehuisvest. Kdv Boemerang is geregistreerd in het 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor maximaal 80 kindplaatsen en biedt opvang aan 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

De opvang vindt plaats in vijf stamgroepen: 
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• Pinguïns met maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar;  

• Koala's met maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar;  

• Emoes met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar;  

• Kaketoetjes met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar;  

• Dingo's met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 

  

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

  

  

Datum 

onderzoek 

Soort onderzoek  Oordeel  

08-04-2019 Jaarlijks onderzoek  Overtreding binnen het domein veiligheid en gezondheid 

m.b.t. het binnenklimaat. Aan de overige getoetste 

voorwaarden wordt voldaan. 

19-07-2019 Nader onderzoek De houder heeft de voorgaande overtreding uit het 

onderzoek van 8 april 2019 hersteld. 

24-06-2020 Jaarlijks onderzoek De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

22-07-2021 Incidenteel onderzoek 

i.v.m. wijziging aantal 

kindplaatsen 

Het aantal kindplaatsen is verlaagd van 128 naar 80 

kindplaatsen. 

22-07-2021 Jaarlijks onderzoek Tijdens dit onderzoek zijn overtredingen geconstateerd 

op de onderdelen: Pedagogisch klimaat, betreffende 

voorschoolse educatie en Personeel en groepen, 

betreffende koppeling personenregister. 

10-01-2022 Nader onderzoek De houder heeft de overtredingen voortkomend uit de 

inspectie van 22-0-2021 nog niet opgelost. 

  

  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor 

deze kinderopvanglocatie. 

 

De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 

• verantwoorde dagopvang; 

• volgen van de ontwikkeling van het kind en doorlopende ontwikkellijn met basisonderwijs en 

buitenschoolse opvang; 

• mentorschap; 

• werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen; 

• wennen aan een nieuwe stamgroep; 

• tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist; 

• verlaten van de stamgroep(ruimte); 

• gebruik van extra dagdelen; 

• taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers. 

 

Handelen conform beleid 

Om ervoor te zorgen dat beroepskrachten handelen conform dit pedagogisch beleidsplan wordt het 

beleid, of onderdelen hiervan, tijdens vergaderingen besproken met de beroepskrachten. Dit blijkt 

uit gesprekken met de locatie directeur, de beroepskrachten en de toegestuurde notulen. 

 

Naast het beleid, wordt ook de ontwikkeling van kinderen besproken en wordt er gekeken naar de 

uitvoering van het pedagogisch beleid. De beroepskrachten worden begeleid door de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach in de uitvoering en borging van het pedagogisch handelen op de 

werkvloer. De pedagogisch beleidsmedewerker levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling, 

uitvoering en implementatie van het pedagogisch beleid. 

 

Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch 

beleidsplan. 

 

Hieronder volgt een voorbeeld van een praktijksituatie: 

 

In het beleid staat:  

We bieden regelmatig activiteiten in kleinere groepjes van een bepaalde leeftijd of 

ontwikkelingsniveau zodat ze met leeftijdsgenootjes kunnen spelen. 

 

In de praktijk is waargenomen: 

Bij de babygroep is te zien dat een beroepskracht samen met de 'oudere' kinderen een 

afscheidscadeau gaat maken. Twee baby's zitten in een wipper om het eten te laten zakken. 

Vervolgens geeft de beroepskracht aan dat baby Y op de mat kan spelen en wordt op de speelmat 

gelegd. De beroepskracht zegt tegen baby X: 'Kom je gezellig bij jouw vriendje liggen?' Ze pakt de 
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baby op en legt hem naast baby Y op de speelmat. De baby's maken contact met elkaar door naar 

elkaar te kijken, naar elkaars handjes te rijken en te kraaien. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 

de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 

opvang wordt geboden.  

 

De toezichthouder beoordeelt of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan waarin 

opgenomen de vier pedagogische doelen in het kader van het bieden van verantwoorde 

dagopvang. Namelijk het bieden van sociaal emotionele veiligheid, het ontwikkelen van 

persoonlijke en sociale competenties en het ontwikkelen van normen en waarden bij kinderen. 

 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). In dit veldinstrument zijn per basisdoel 

indicatoren opgenomen. Onder iedere indicator staan gedragsbeschrijvingen van pedagogisch 

medewerkers en/of kinderen. Bij het beschrijven van de pedagogische praktijk gebruikt de 

toezichthouder deze gedragsbeschrijvingen (schuin gedrukte tekst) met daaronder een voorbeeld 

van wat in de praktijk is waargenomen. 

 

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdag 8 december 2022. 

Gedurende deze ochtend zijn de volgende activiteiten waargenomen: 

 

• Vrij spel 

• Verschoonmoment 

• Eet- en drinkmoment 

• Activiteit 

 

Op basis van de observatie is geconstateerd dat de houder voldoende zorg draagt voor het bieden 

van verantwoorde kinderopvang. De volgende situaties zijn onder meer waargenomen:  

 

Emotionele veiligheid  

De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 

gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op 

een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen 

delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten. 

Praktijksituatie: 

Een beroepskracht heeft met een aantal kinderen een kerstboom opgehaald voor in de 

stamgroepruimte. Een kind voelt aan de kerstboom en zegt: 'aai, aai'. De beroepskracht zegt; 'ben 

jij de boom aan het aaien?' Vervolgens vraagt de beroepskracht aan het kind of zij de kerstboom 

ook al geroken heeft. Kind X ruikt aan de kerstboom. 'Ruikt de kerstboom lekker?' De 

beroepskracht vraagt aan de andere kinderen die er bij komen staan of zij ook al aan de kerstboom 

geroken hebben. De kinderen ruiken allemaal waarop de beroepskracht ook aan hen vraagt of zij 

de boom lekker vinden ruiken. Vervolgens pakt een beroepskracht de bak met kerstversieringen en 

zet deze op de grond. De beroepskracht vraagt aan de kinderen of zij er bij komen zitten. 

Gezamenlijk kijken zij wat er in de bak zit. De kinderen mogen zelf de versieringen uit de bak 

halen. Een kind pakt een lichtsnoer uit de bak en zegt; 'wow!' De beroepskracht stelt voor om de 
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stekker in het stopcontact te steken zodat de lampjes gaan branden. De kinderen zijn zichtbaar 

onder de indruk van de lichtjes, ze kijken en mogen even voelen. 

 

Sociale competentie 

De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de 

kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, 

elkaar helpen, emoties delen, van elkaar leren.  

Praktijksituatie: 

De beroepskracht geeft aan dat er opgeruimd mag worden. Ze noemt een aantal namen van de 

kinderen die met Duplo spelen en zegt; 'jullie mogen samen de Duplo in de bak stoppen en de kist 

samen opruimen. De kinderen ruimen vervolgens gezamenlijk de Duplo op en rollen de bak naar 

de plaats waar deze hoort te staan. Kind X zegt tegen kind Y 'jij niet!'. De beroepskracht geeft aan 

dat ze het samen moeten doen. De andere beroepskracht geeft het kind een compliment. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Dag van inspectie, donderdag 8 december 2022) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Dag van inspectie, donderdag 8 september 2022) 

• Website (https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/boemerang) 

• Pedagogisch werkplan (KC Boemerang mei 2022) 

• Notulen teamoverleg (27 juni 2022, 24 oktober 2022) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De locatie directeur, beroepskrachten en stagiaires 

die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn, zijn allen ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en door de houder gekoppeld aan de organisatie. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De diploma's van de beroepskrachten die zijn ingezet van week 47 tot en met week 49 van het jaar 

2022 op deze locatie zijn ingezien. Zij beschikken allen over een passend diploma overeenkomstig 

de actuele Cao Kinderopvang. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en 

houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De taken van 

de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen een organisatie samengevoegd worden tot één 

functie of twee losse functies. 

 

Op deze locatie worden de taken van pedagogisch coach en van beleidsmedewerker door één 

persoon uitgevoerd. Zij beschikt over een HBO werk- en denkniveau (taak pedagogisch 

beleidsmedewerker) dan wel over een over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk (taak pedagogisch coach). 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft op peildatum (zie tabel) het aantal kindercentra dat de houder exploiteert en het 

totale aantal fulltime-equivalent (fte) beroepskrachten inclusief de flexwerkers, die werkzaam zijn 

bij de houder vastgesteld. 

  

De houder bepaalt de minimale ureninzet aan de hand van de volgende formule: (50 uur x het 

aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers (inclusief flexwerkers)). De 

gemaakte urenberekening van hieronder vermelde jaren zijn ingezien. De som van de minimale 

ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker is door de houder op de juiste wijze toegepast.  

 

Peildatum Benodigde beleidsuren 

op jaarbasis = 50 x 

aantal kindercentra  

Benodigde 

coachingsuren op 

jaarbasis = 

De minimale ureninzet = 

som (van 50 uur x aantal 

kindercentra ) + (10 uur x 

aantal fte)  
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1 januari 

2022 

50 x 3= 150 10 x 19,6 fte = 196 150 + 196 = 346 uur. 

 

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker 

De houder dient voldoende formatie te hebben om de minimale ureninzet van een pedagogisch 

beleidsmedewerker ook daadwerkelijk te kunnen inzetten. Uit de overlegde documenten is af te 

leiden dat er voldoende formatie pedagogisch beleidsmedewerker beschikbaar is binnen de 

organisatie. 

  

Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker 

De toezichthouder heeft op deze locatie gesproken met beroepskrachten en de locatiedirecteur en 

heeft daarnaast diverse documenten ingezien (zie bronnen voor specificatie). 

 

Uit de gesprekken en documenten blijkt dat de urenverdeling voldoet aan de wettelijke eisen:  

• De urenverdeling is jaarlijks, schriftelijk en per kindercentrum vastgesteld; 

• De houder heeft deze urenverdeling inzichtelijk gemaakt voor beroepskrachten en ouders; 

• De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet 

beleidsvoornemens en de ureninzet coaching uren; 

• Iedere beroepskracht kan jaarlijks coaching ontvangen in de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

Coaching ontvangen 

Uit de documenten en gesprekken blijkt dat de beroepskrachten van deze locatie coaching hebben 

ontvangen en dat het aannemelijk is, dat zij dat ook in de toekomst zullen ontvangen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Dag van inspectie, donderdag 8 december 2022) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Dag van inspectie, donderdag 8 september 2022) 

• Personenregister Kinderopvang (14-12-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (14-12-2022) 

• Website (https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/boemerang) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• (Praktijk)leerovereenkomst 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL 

• Opleidingsplan BBL (Begeleidingsgesprek) 

• Personeelsrooster (Aanwezigheid personeel dag van inspectie, 8 december 2022) 

• Pedagogisch werkplan (KC Boemerang mei 2022) 

• Notulen teamoverleg (27 juni 2022, 24 oktober 2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. In dit onderzoek zijn de volgende documenten 

meegenomen in de beoordeling: 

• Protocol 3.1 Handhygiëne 

• Beleid Veiligheid en Gezondheid Boemerang april 2022 

 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk 

In de praktijk is gezien dat meerdere beroepskrachten, gelnagels/-nagellak dan wel kunstnagels 

dragen. Met de locatie directeur is ten tijde van de inspectie besproken dat de nagels te allen tijde 

kort en schoon dienen te zijn, dit is tevens het beleid van de houder. De locatie directeur heeft 

bovenstaande dezelfde dag besproken met de beroepskrachten en aangegeven dat de nagels direct 

ingekort worden en de gelnagels/-nagellak dan wel kunstnagels er af gaan. Tijdens een volgende 

inspectie zal hier extra opgelet worden. 

 

Cyclisch proces  

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. Tijdens teamoverleggen wordt het beleid of een onderdeel 

hiervan besproken, dit blijkt uit de notulen die de locatie directeur heeft toegestuurd. 

 

Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het beleid en betrokken 

worden bij de inhoud van het beleid. De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de 

beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, evalueren en implementeren. 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Protocol(len) (3.1 Handhygiëne) 

• Website (https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/boemerang) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Boemerang april 2022) 

• Pedagogisch werkplan (KC Boemerang mei 2022) 

• Notulen teamoverleg (27 juni 2022, 24 oktober 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) 

 

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) 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d 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 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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. 

(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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Boemerang 

Website : http://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/boemerang 

Vestigingsnummer KvK : 000031815537 

Aantal kindplaatsen : 80 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KC Boemerang B.V. 

Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000 AT Tilburg 

KvK nummer : 62841858 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  L. van Ingen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tilburg 

Adres : Postbus 90155 

Postcode en plaats : 5000 LH TILBURG 
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Planning 

Datum inspectie : 08-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2022 

Zienswijze houder : 03-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 03-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 24-01-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

  

Wij, als team, zijn erg trots op dit rapport. Het stuk over de nagels hebben wij direct opgepakt. 

Daar zijn we trots op! 

We zetten met elkaar als team een mooie KDV neer met een gevarieerd aanbod voor alle kinderen, 

zodat alle kinderen zich welkom, gezien en gehoord voelen. Hier ben ik als directeur erg trots op. 

  

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Klootwijk 

Directeur KC Boemerang 

  

 

 

 

 

 

 

 


