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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 
Beko Kinderopvang Bakel is een kleinschalige kinderopvangorganisatie die werkt vanuit een visie 
geïnspireerd op de pedagogiek van Reggio Emilia en Emmi Pikler. Een visie waarin de ontwikkeling 
van het kind op zijn eigen krachten vanuit zijn eigen mogelijkheden centraal staat. 
 
Het kinderdagverblijf aan de Julianastraat in het centrum van Bakel heeft twee stamgroepen: een 
babygroep en een peutergroep. Het pand betreft een laagbouw aan een doorgaande weg. Het pand 
heeft een huiselijke sfeer door de verschillende ruimten in het pand, zo is er: een aparte keuken , 
een atelier, een theater/podiumkamer, een speciale ruimte met een babyballenbak en diverse 
foamkussens. De buitenruimte is volledig omheind en ingericht met natuurlijke materialen en 
hoogte verschillen. 
 
De huidige houder heeft het kindercentrum overgenomen in 2013. 
 
Inspectiegeschiedenis 2016-heden 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. 
 
Soort 
inspectie 

Bevindingen inspectie  

Jaarlijkse 
inspectie 
03-05-2016 

Geconstateerd werd dat de getoetste items, op twee items na, voldeden aan de 
Wko. De houder had niet het juiste inspectierapport op de eigen website 
gepubliceerd en de inhoud van de klachtenregeling was niet conform de eisen van 
de Wko. De toezichthouder heeft de mogelijkheid van ‘Overleg en overreding' 
aangeboden, waarmee de houder een eenmalige mogelijkheid krijgt de 
overtreding op te lossen. De houder heeft inspanningen verricht en beide 
overtredingen opgelost. 
 

Jaarlijkse 
inspectie 01-
05-2017 

Tijdens deze inspectie op de kernelementen Pedagogische praktijk en Personeel en 
groepen, werd binnen het domein veiligheid en gezondheid een overtreding 
geconstateerd, omdat het plan van aanpak veiligheid en gezondheid niet compleet 
was 

Nader 
onderzoek 
15-06-2017 

Tijdens dit nader onderzoek op het plan van aanpak veiligheid en gezondheid, 
werd geconstateerd dat de houder de overtreding had opgelost. 

14-06-2018 
Jaarlijks 
onderzoek 

Tijdens dit onaangekondigde jaarlijkse onderzoek is getoetst op de 
algemene dagelijkse praktijk aangevuld met de domeinen: pedagogisch klimaat en 
veiligheid en gezondheid. Er werden twee overtredingen geconstateerd: 
 
Eén overtreding inzake de inhoud pedagogisch beleidsplan, werd door de houder, 
middels overleg en overreding, tijdens het inspectieproces opgelost. De tweede 
overtreding betrof het 'vaste gezichten-criterium' voor kinderen onder de 1 jaar. 
Deze overtreding kon niet tijdens de inspectie worden opgelost. 
 
De gemeente Gemert-Bakel heeft de houder op d.d. 20-11-2019 een schriftelijke 
aanwijzing verstuurd en de houder verzocht binnen 6 weken na verzenddatum van 
de aanwijzing de overtreding op te lossen. De gemeente heeft de GGD opdracht 
gegeven tot het uitvoeren van een nader onderzoek op het vaste 
gezichtencriterium. 
 

 
Huidige inspectie, nader onderzoek 
Tijdens een onaangekondigd onderzoek op woensdag 6 maart 2019 is geconstateerd dat de houder 
er in is geslaagd de overtreding op het 'vaste gezichten-criterium' op te lossen. 
 
Voor verdere informatie, zie de inhoud van het rapport. 
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Landelijke Register Kinderopvang (LRK) 
Kinderopvang Peelland BV locatie Kinderopvang Bakel (KDV) staat met 30 kindplaatsen 
geregistreerd in het LRK onder het nummer 527798046. 
 
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 

Personeel en groepen 
 
Inleiding 
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 14-06-2018 werd een overtreding geconstateerd op het 
'vastegezichten-criterium' voor baby's. De baby's (met een vast contract) die op woensdagen en 
vrijdagen gebruik maakten van de opvang zagen veelal 3 tot (incidenteel) 4 verschillende 
gezichten. De baby's die op maandag, dinsdag en donderdag komen zagen wel ten hoogste 2 vaste 
gezichten 
 
Tijdens het huidige nader onderzoek wordt opnieuw op deze voorwaarde getoetst. 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Tijdens het onaangekondigde nader onderzoek op woensdagochtend 6 maart 2019 
werd geconstateerd dat de houder er in geslaagd is de overtreding op het vastegezichten-criterium 
op te lossen. 
 
Rooster beroepskrachten maart 2019 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
babygroep 
0-1½ jarigen 

pm'er: 
L 

pm'ers: 
L +J 

pm'er: 
L 

pm'ers: 
L + J 

pm'er: L 

peutergroep 
1- 3 jarigen 

pm'ers: 
L + D 

pm'er: 
D + K 

Pm'er 
L  

Pm'er: 
D + K 

pm'er: 
L 

 
Nieuwe beroepskrachten 
In de maand februari 2019 heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de werkzame 
beroepskrachten op de locatie BEKO Bakel. Echter blijkt uit de roosters dat de vaste 
beroepskrachten meer uren hebben gewerkt om zoveel mogelijk aan het vaste gezichtencriterium 
te voldoen. 
 
Per maart 2019 is het vaste team met beroepskrachten rond. De vakanties tussen de 
beroepskrachten worden op elkaar afgestemd en vervanging wordt onderling georganiseerd. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (06-03-2019 2  beroepskrachten) 
• Observatie(s) (06-03-2019) 
• Plaatsingsoverzicht (februari/ maart 2019) 
• Presentielijsten (februari/ 1e week maart 2019) 
• Personeelsrooster (februari/ maart 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : BEKO Kinderopvang Peelland BV locatie  

  Kinderopvang Bakel 
Website : http://www.kinderopvangpeelland.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Beko Kinderopvang Peelland B.V. 
Adres houder : Maccallastraat 5 
Postcode en plaats : 5708KS Helmond 
KvK nummer : 59229128 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  V. van  K. 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Gemert-Bakel 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5420DA GEMERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 06-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 28-03-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 


