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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek op 10 jan. 2017 bij KDV Klavertje Vier heeft de 
gemeente Overbetuwe een aanwijzing aan de houder gestuurd. 
De voorwaarden waarop tekortkomingen werden geconstateerd, en zijn genoemd in de aanwijzing, 

zijn bij dit onderzoek opnieuw beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Klavertje Vier is gevestigd in een voormalige winkel/bedrijfspand aan de 

Reethsestraat 1c te Valburg. Het kinderdagverblijf biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er zijn vijf vaste beroepskrachten werkzaam op het kinderdagverblijf. De 
houder is zelf ook werkzaam als beroepskracht.   
  

Inspectiegeschiedenis     
  
Tijdens het jaarlijkse onderzoek in 2015 is de aanbeveling gegeven om de zelfstandigheid van de 
kinderen te bevorderen. 
Tijdens het jaarlijkse onderzoek in augustus 2016 is uit de observatie gebleken dat de 
zelfstandigheid van kinderen voldoende werd bevorderd. Echter was er nog geen intern 

klachtenreglement opgesteld en waren de ouders nog niet geïnformeerd over de aansluiting bij de 
geschillencommissie. Bovenstaande twee overtredingen zijn in november 2016 opgeheven.    
Tijdens het onderzoek in 2017 werden tekortkomingen geconstateerd op de items Pedagogisch 
Beleid, Informatie en Klachtrecht. 

  
Bevindingen 
  

Het ontvangen, geheel vernieuwde pedagogisch beleidsplan en het daarbij behorende pedagogisch 
werkplan KDV voldeed niet geheel aan de eisen. 
Ondanks het feit dat bij een nader onderzoek geen termijn van overleg en overreding 
gegeven mag worden heeft de toezichthouder in overleg met de gemeente Overbetuwe besloten 
dat de houder toch de  mogelijkheid kreeg om het pedagogisch beleidsplan aan te passen 
op de voorwaarde waarop de gemeente een aanwijzig verstuurde.  
Dit omdat de houder een aanvraag tot exploitatie van een BSO heeft ingediend en, zolang er 

handhaving loopt bij een vestiging van een houder, hiertoe geen positief advies gegeven kan 
worden.  
  
Conclusie 

  
De houder voldoet bij dit nader onderzoek aan de getoetste voorwaarden.    

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft in het pedagogisch beleidsplan een hoofdstuk opgenomen omtrent bij/nascholing 

van de beroepskrachten zodat zij worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen. 
 
De houder voldoet hiermee aan de gestelde eis. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. M. Nab) 

 Pedagogisch beleidsplan (september 2017) 
 Pedagogisch werkplan (KDV Klavertje 4 locatiewerkplan 2017) 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt via haar website over het te voeren 
beleid. Op de website is onder andere het pedagogisch beleid, het pedagogisch werkplan en de 
klachtenreglement opgenomen. Ook het laatste inspectierapport is op de website gepubliceerd. 

  
De houder voldoet hiermee aan de gestelde eisen.  
 

 
Klachten en geschillen 
 
De houder heeft op 11 juni 2017 het klachtenjaarverslag over 2016 aan de toezichthouder 

gestuurd. Formeel gezien te laat, maar herstel hierop is niet mogelijk.  
Om die reden adviseert de toezichthouder geen handhaving op dit item.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Website (www.klavertje4valburg.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (september 2017) 
 Klachtenregeling (op de website van de houder) 

 Klachtenjaarverslag 2016 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Klavertje Vier 

Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Maria Johanna Helena Nab-Maassen 
Website : www.klavertjeviervalburg.nl 

KvK nummer : 09103438 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Karen Stegeman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Overbetuwe 
Adres : Postbus 11 
Postcode en plaats : 6660AA ELST GLD 
 
Planning 

Datum inspectie : 26-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 04-10-2017 

 
 
 
 
 

 
 

 


