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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Heusden heeft er op 12 juli 2016 een incidenteel onderzoek 
plaatsgevonden. Dit naar aanleiding van de geconstateerde overtreding tijdens het onderzoek van 

19 januari 2016. 
 
Conclusie 
Dit huidige incidentele onderzoek betreft een documentenonderzoek, waarbij de certificaten voor 

de vroege voorschoolse educatie zijn beoordeeld van 2 beroepskrachten die nog niet in het bezit 
waren van een VVE certificaat. 
De houder heeft op 12 juli de VVE certificaten van de desbetreffende beroepskrachten overlegd aan 

de toezichthouder. Hiermee is de overtreding opgelost. 
  
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Voorschoolse educatie 
 

De houder heeft de twee VVE-certificaten overlegd van de beroepskrachten die tijdens de vorige 
inspectie niet in het bezit waren van een VVE-certificaat. 
Tevens heeft de houder van een nieuwe beroepskracht een VVE-certificaat toegezonden. 

 
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot 'de voorschoolse educatie' voldoet aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 

het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Villa Kakelbont 

Website : http://www.kinderdagverblijfvillakakelbont.nl 
Aantal kindplaatsen : 35 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Maria Johanna Catharina Dekkers - Oremans 

KvK nummer : 17125113 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. van Ingen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Heusden 
Adres : Postbus 41 
Postcode en plaats : 5250AA VLIJMEN 
 

Planning 

Datum inspectie : 12-07-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 12-07-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-07-2026 

Openbaar maken inspectierapport : 09-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 

 


