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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/of de locatiemanager. 

  

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 maandagochtend 9 januari 2023 een jaarlijks 

onderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf (kdv) De Hukkie Puk.  

  

  

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• Pedagogisch klimaat; 

• Personeel en groepen; 

• Veiligheid en gezondheid 

 

Tijdens de inspectie laat de praktijk een ontspannen beeld zien. De interactie tussen 

beroepskracht-kind en kinderen onderling oogt vertrouwd. De kinderen tonen in hun gedrag dat zij 

zich op hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, deze zijn passend bij de situatie. De 

kinderen worden gezien.  

De beroepskrachten laten merken dat zij de kinderen accepteren zoals ze zijn. Er worden 

complimentjes gegeven, grapjes gemaakt en er wordt oogcontact gemaakt met de kinderen. De 

kinderen reageren op de beroepskrachten door te lachen, een knuffel of 'high five' te geven.   

  

Algemene kenmerken 

Kdv de Hukkie Puk is een kleinschalig kinderdagverblijf gevestigd naast het woonhuis van de 

houder in de wijk Reeshof te Tilburg. De tuin van het woonhuis wordt gebruikt als buitenruimte, 

het kinderdagverblijf heeft een eigen ingang en postadres. Kdv De Hukkie Puk is in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd voor maximaal 6 kindplaatsen en biedt opvang aan 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in één stamgroep. 
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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  

22-06-2020 Jaarlijks onderzoek (1e) De houder voldoet aan alle beoordeelde 

kwaliteitseisen. 

15-07-2020 Incidenteel onderzoek 

i.v.m. houderwijziging 

(wijziging rechtsvorm) 

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

Er is een positief advies gegeven. De houder is 

opgenomen met een wijziging betreffende de 

rechtsvorm in het Landelijk Register Kinderopvang 

(LRK).   

23-09-2020 Jaarlijks onderzoek (2e) De houder voldoet aan alle beoordeelde 

kwaliteitseisen. 

2021 - Vanwege de coronapandemie heeft er geen 

inspectiebezoek plaatsgevonden. 

27-01-2022 Jaarlijks onderzoek De houder voldoet aan alle beoordeelde 

kwaliteitseisen. 

  

  

 

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 het volgende onderwerp: 

• Pedagogische praktijk 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

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 maandag 9 januari 

2023. Gedurende deze ochtend zijn de volgende activiteiten waargenomen: 

  

• Vrij spel 

• Eet- en drinkmoment 

• Verschoonmoment 

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 meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 

reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 

het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 

steun nodig hebben.   

Praktijksituatie: 

Een kind zit nog aan tafel en heeft nog weinig tot niets gedronken. De beroepskracht stimuleert het 

kind om water te drinken door bij haar te gaan zitten en aan te geven dat ze 5 grote slokken mag 

drinken en nadien van tafel mag.  

De beroepskracht houdt 5 vingers omhoog en bij iedere slok doet zij er één omlaag en krijgt het 

kind een compliment, 'goed zo!'. De beroepskracht geeft aan dat het niet nodig is om heel de beker 

leeg te drinken en zegt; 'anders duurt het te lang voor jou'. Vervolgens zegt de beroepskracht 

tegen het kind dat zij een washandje voor haar pakt zodat zij haar handen kan poetsen. 'Zal ik jou 

meehelpen?' het kind geeft aan dat zij dat niet wil. 'Wil je het zelf doen?' Het kind knikt. 

Vervolgens poetst het kind haar eigen handen waarop de beroepskracht haar een compliment 

geeft, 'goed zo!' 
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Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 

spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 

te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.   

Praktijksituatie: 

De kinderen zitten aan tafel. De beroepskracht legt uit dat ze nieuwe verfkwasten heeft gekocht 

omdat de andere te lange stelen hebben. Het risico is dat zij elkaar dan in de ogen prikken. Alle 

nieuwe kwasten hebben een gekleurde steel. De beroepskracht vraagt aan de kinderen welke 

kleuren de kwasten hebben. Kind X weet het niet en roept; 'blauw!' waarop de beroepskracht 

aangeeft dat ze het nog een keer mag proberen. Kind Y zegt dat het 'roze' is, het kind krijgt een 

compliment van de beroepskracht; 'goed zo, high five!' 

De beroepskracht oefent spelenderwijs de kleuren met de kinderen. 

  

  

Conclusie 

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

  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (9-1-2023) 

• Gesprek beroepskracht(en) (9-1-2023) 

• Observatie(s) (maandagochtend 9-1-2023) 

• Website (https://www.dehukkiepuk.nl/) 

• Pedagogisch beleidsplan (kdv de Hukkie Puk 02012023) 
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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. 

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 beroepskrachten 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 beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De diploma’s van de beroepskrachten die tijdens 

het inspectiebezoek werkzaam zijn 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. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (9-1-2023) 

• Gesprek beroepskracht(en) (9-1-2023) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Website (https://www.dehukkiepuk.nl/) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Diploma/kwalificatie 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: 

• Veiligheid-en gezondheidsbeleid 

  

Cyclisch proces  

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

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

hiervan besproken. 

  

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 

• Interview houder (9-1-2023) 

• Gesprek beroepskracht(en) (9-1-2023) 

• Observatie(s) (maandagochtend 9-1-2023) 

• Website (https://www.dehukkiepuk.nl/) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (kdv de Hukkie Puk 02012023) 

• Pedagogisch beleidsplan (kdv de Hukkie Puk 02012023) 

• Notulen teamoverleg (26-09-2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

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 en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d 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) 
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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) 

 

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) 

 

  



 

 

11 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-01-2023 

KDV de Hukkie Puk te Tilburg 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV de Hukkie Puk 

Website : http://www.dehukkiepuk.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000033001693 

Aantal kindplaatsen : 6 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : De Hukkie Puk 

Adres houder : Nieuwkoopplein 43a 

Postcode en plaats : 5045 MN Tilburg 

KvK nummer : 77965914 

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 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 23-01-2023 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 25-01-2023 



 

 

12 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-01-2023 

KDV de Hukkie Puk te Tilburg 

 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 15-02-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


