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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. 

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 2017-heden 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. 
 
 Soort 
insepctie 

Bevindingen inspectie  

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 

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. 20-11-2018 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. 

Nader 
onderzoek 

De houder is er in geslaagd de overtreding op het 'vaste gezichten-criterium' op 
te lossen. 

6-06-2019 
jaarlijks 
onderzoek 

Er is een overtreding geconstateerd in het domein 'Personeel en groepen'. De houder 
heeft de overtreding na herstelaanbod hersteld. 

 



 

 

Huidige inspectie 
De jaarlijkse inspectie heeft plaatsgevonden op donderdag 17 september 2020. In dit 
inspectierapport zijn 
niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). 
 
Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze 
inspectieactiviteiten richten zich primair op de praktijk van verantwoorde kinderopvang. Tevens is 
zijn de domeinen Personeel & groepen en een gedeelte van Veiligheid & gezondheid tijdens de 
huidige inspectie onderzocht. 
 
Conclusie  
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie voorwaarden, niet volledig, 
voldoen aan de Wet kinderopvang. De overtredingen die zijn geconstateerd hebben betrekking op 
de domeinen 'personeel en groepen' en 'veiligheid en gezondheid'. Het gaat om de volgende items: 
x Aantal beroepskrachten 
x Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
x Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
x Aanwezigheid volwassenen gekwalificeerd is voor het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken 

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 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 
 

 

 



 

 

Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 

 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 
 
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Kinderopvang Peelland hanteert een beleidsplan waarin zowel het binnen de organisatie geldende 
beleid als de werkwijze op de locatie verwoord is. 
   
Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat er in de praktijk conform het 
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
Binnen de voorwaarde ‘pedagogische praktijk’ is terug te lezen op welke wijze de houder er zorg 
voor draagt dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden conform aan de werkwijze/visie zoals 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

KDV 
Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst 
of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het 
kader van het bieden van verantwoorde dagopvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2). 
 
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 
volgt een praktijkvoorbeeld gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 
  
Citaat 1: 
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid: 
Bij Kinderopvang Peelland mogen de kinderen die dat willen dan ook helpen met bijvoorbeeld het 
dekken van de tafel of het vegen van de vloer. Helpen vergroot het zelfvertrouwen en het 
groepsgevoel. 
Daarbij krijgen de kinderen de mogelijkheid en de keuzevrijheid om dingen zelf te doen, 
zoals het aantrekken van hun jas en zelf hun boterham smeren. 
 
Praktijk: 
Tijdens de observatie is gezien dat kinderen meehelpen met het dekken van de tafel en het 
opruimen van het speelgoed na het buitenspelen. 
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Daarnaast geeft de beroepskracht kinderen verantwoordelijkheid om zelfstandig taakjes te 
doen. Bijvoorbeeld wanneer een kind vraagt: 'Mag ik kleuren?' Antwoordt de beroepskracht 
vriendelijk: "Jij mag kleuren, mag je zelf de potloden en papiertjes pakken in de kast." 
 
Citaat 2: 
Kinderen willen communiceren en hebben mogelijkheden om dit van jongs af aan op veel 
verschillende manieren te uiten. Kinderen hebben in potentie honderd talen om zich uit te 
drukken. De pedagogisch medewerkers brengen de kinderen met zo veel mogelijk talen in 
aanraking door bijvoorbeeld (samen met hen) te bewegen, kleien, tekenen, knutselen, 
zingen, lezen en dansen. 
 
Praktijk: 
Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen mogelijkheid krijgen om deel te nemen of kennis te 
maken met verschillende activiteiten. Zo wordt er aan tafel samen muziek gemaakt waarbij de 
beroepskracht op de blokfluit liedjes fluit en de kinderen mogen raden welk liedje het is. Daarnaast 
biedt de inrichting en locatie veel mogelijkheden voor de kinderen zoals een snoezelhoek, atelier, 
uitdagende buitenruimte en zijn de kinderen vrij om te bewegen in de verschillende ruimten. 
 
Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 
uitgevoerd. 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (17-9-2020 en via mailcontact) 
x Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
x Observatie(s) (17-9-2020 van 11.15 tot 12.45 uur) 
x Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Peelland, Voorjaar 2019) 
 
 
 



 

 

Personeel en groepen 
 

 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 
aantal kinderen en hun leeftijd. 
 
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 
 
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 
personenregister kinderopvang’ voldoet aan de gestelde eisen. 
  
De aanwezige beroepskrachten en locatiemanager in het bezit zijn van een verklaring omtrent 
gedrag en staan op een juiste wijze ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van vrijwilligers. Tijdens de inspectie zijn er geen stagiairs 
aanwezig. 

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Opleidingseisen’ voldoet aan de 
gestelde eisen. 
  
Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van de 3 aanwezige beroepskrachten ingezien. 
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De pedagogisch beleidsmedewerker(s) beschikt(ken) over een voor de werkzaamheden passende 
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 
Werk. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 
aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ niet volledig voldoen aan de gestelde 
eisen. 
  



 

 

Ten tijde van de inspectie is geconstateerd dat er onvoldoende beroepskrachten aanwezig zijn. 
 
Stamgroep Leeftijd  Maximaal 

aantal 
kinderen 

Aanwezige kinderen en 
beroepskrachten  

Benodigde 
beroepskrachten 

Madeliefjes 
(babygroep) 

0-1,5 
jaar 

9 5 (waarvan 3 kinderen 
onder 1 jaar) en 1 
beroepskracht 

2 

Zonnebloemen 
(peutergroep) 

1,5 tot 4 
jaar 

14 12 en 2 beroepskrachten 2 

 
Op de groep Madeliefjes waren 5 kinderen aanwezig waarvan 3 onder 1 jaar. Er was 1 
beroepskracht aanwezig. Volgens de rekentool beroepskracht - kindratio BKR in de 
Kinderopvang zijn er op deze groep 2 beroepskrachten benodigd. 
De beroepskrachten staan in het personeelsrooster niet verdeeld per stamgroep waardoor het niet 
duidelijk is welke beroepskracht op welke stamgroep staat ingepland. 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan:  

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Inzet pedagogisch 
beleidsmedewerker’ niet voldoet aan de gestelde eisen. 
 
De houder heeft de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeeld over de verschillende kindercentra niet schriftelijk 
vastgelegd waardoor deze niet inzichtelijk is voor beroepskrachten en ouders. 
De houder heeft wel een overzicht gegenereerd waarop de bestede uren beleid en coaching in 2019 
heeft plaats gevonden. 
 



 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan:  

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 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat 2 van de 5 getoetste voorwaarden van het item ‘Stabiliteit van de opvang 
voor kinderen' niet voldoen aan de gestelde eisen. 
 
De opvang vindt plaats in twee stamgroepen: 
De Madeliefjes en Zonnebloemen (zie schema Item 3.3.) 
 
In de praktijk worden de kinderen opgevangen in hun eigen stamgroep of worden de groepen 
samengevoegd afhankelijk van het aantal kinderen. Ook kunnen kinderen bij de andere stamgroep 
opgevangen worden. Ouders hebben hiervoor een verklaring tweede stamgroep getekend. 
Ten tijde van de inspectie wordt de beroepskracht-kindratio berekend over 2 groepen en zijn er 17 
kinderen aanwezig. Hierdoor wordt de maximale groepsgrootte van maximaal 16 kinderen 
overschreden. (bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang). 
 
Uit het personeelsrooster blijkt dat van de 2 beroepskrachten die volgens de houder als vaste 
beroepskrachten zijn toegewezen aan de kinderen in de leeftijd tot één jaar niet iedere dag één 
beroepskracht werkzaam is: 
 
 Aanwezigheid week 37 maandag  dinsdag  woensdag  donderdag vrijdag 
 Kind 1 8:30- 15:30  8:30- 15:30  8:30-15:30 
 Kind 2   7:00- 18:00  9:00-16:00 
 Kind 3   9:30-16:30   
 Kind 4  7:15-17:15  7:15-17:45  
 Kind 5  9:00-13:00 8:00- 17:00     
 Kind 6  7:30-17-30  7:30-17:30  
Vaste Beroepskracht 1      
Vaste Beroepskracht 2   13:45-18:00   7:15-12:30 
 
De beroepskrachten staan in het personeelsrooster niet verdeeld per stamgroep waardoor het niet 
duidelijk is welke beroepskracht op welke stamgroep staat ingepland. 
 



 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan:  

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
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) 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Geconstateerd is dat de Nederlandse voertaal wordt gebruikt. 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (17-9-2020 en via mailcontact) 
x Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
x Observatie(s) (17-9-2020 van 11.15 tot 12.45 uur) 
x Personenregister Kinderopvang (ingezien op 17-9-2020) 
x Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (3 beroepskrachten) 
x Presentielijsten (week 37 en 38) 
x Personeelsrooster (week 37 en 38) 
x Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Peelland, Voorjaar 2019) 
x Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
x Overzicht bestede uren beleid en coaching 2019 
x Coachingsplan Kinderopvang Peelland 2019 
 

 



 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Er is geconstateerd dat 8 van de 9 voorwaarden van het getoetste item ‘Veiligheids-en 
gezondheidsbeleid’ voldoen aan de gestelde eisen. 
 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin alle wettelijke 
voorwaarden beschreven staan. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat informatie over: 
x Beleid ten aanzien van grote risico’s; 
x Beleid ten aanzien van kleine risico’s; 
x Beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag (vierogenprincipe); 
x Achterwachtregeling; 
x EHBO-regeling. 
 
De houder draagt er zorg voor dat het veiligheids-en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continu proces is door besprekingen tijdens teamvergaderingen. 
 
De houder van het kindercentrum heeft er onvoldoende zorg voor gedragen dat er gedurende de 
dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het 
verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze 
kwalificatie gestelde nadere regels. 
Er is één beroepskracht waarvan het EHBO certificaat is verlopen. Uit het personeelsrooster van 
week 38 blijkt dat deze beroepskracht op 16-9-2020 en op 18-9-2020 van 7.00 uur tot 8.00 uur 
alleen in het kindcentrum aanwezig was waardoor er niet wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan:  

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 
 
 

 

 

Gebruikte bronnen 

x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (17-9-2020 en via mailcontact) 
x Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
x Observatie(s) (17-9-2020 van 11.15 tot 12.45 uur) 
x EHBO-certificaten (3 beroepskrachten) 
x Beleid veiligheid- en gezondheid (oktober 2019) 
x Personeelsrooster (week 37 en 38) 
 



 

12 van 20 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-09-2020 

BEKO Kinderopvang Peelland BV locatie Kinderopvang Bakel te Bakel 

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) 
 
 

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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 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 en cao Sociaal Werk. 
(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) 
 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
 
Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
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) 
 
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie 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 vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
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(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
 
OF 
 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
 



 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 
 
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
 
 

 

 



 

 

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 : 5708 KS Helmond 

KvK nummer : 59229128 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Greetje de Wit  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Gemert-Bakel 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5420 DA GEMERT 

Planning 
Datum inspectie : 17-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 13-10-2020 

Zienswijze houder : 21-10-2020 

Vaststelling inspectierapport : 22-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 
Hierbij de zienswijze op het inspectierapport van Beko Kinderopvang Peelland locatie 
Kinderopvang Bakel d.d. 17-09-2020  
In deze zienswijze reageren wij op enkele onderdelen van de rapportage.  
A. Onder het kopje Personeel en groepen op pagina 9 (in het kader) staat dat niet voldaan is aan: - 
de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
 Reactie: klopt, ten tijde van de inspectie waren een tweetal kinderen, waarvan de opvang is 
gestart in september, onverwacht toch voor een wenochtend aanwezig. De aanwezige 
beroepskrachten hebben hierin toegestemd, waardoor er gedurende de periode van 11:00 - 11:45 
uur inderdaad één kind teveel aanwezig is geweest.  
B. Onder het kopje Personeel en groepen op pagina 9 (in het kader) staat dat niet voldaan is aan: -
indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het minimaal 
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de gecombineerde groep 
wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de 
daarbij behorende rekenregels;  
Reactie: Kinderopvang Bakel kent geen basisgroep en deze regel lijkt ons niet van toepassing.  
C. Onder het kopje Personeel en groepen op pagina 9 (in het kader) staat dat niet voldaan is aan: - 
indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;  
Reactie: deze regel lijkt ons niet te zijn overtreden.  
D. Onder het kopje Personeel en groepen op pagina 9 (in het kader) staat dat niet voldaan is aan: 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.  
Reactie: van de 3-uursregeling is die dag niet gebruik gemaakt, opmerking lijkt ons niet terecht.  
E. Onder het kopje Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers op pagina 10 (in het kader) staat dat 
niet is voldaan aan: 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.  
Reactie: Jammer dat ten tijde van de inspectie en in de mailwisseling daarna, niet gevraagd is naar 
het betreffende overzicht. Er is een overzicht beschikbaar van de aanwezige bezetting, de 
coachingsuren per medewerker en van de taken van de beleidsmedewerker over de locaties heen. 
Dit overzicht is in een teamoverleg besproken, maar dit overzicht is in de vereiste samenstelling 
niet beschikbaar gesteld aan alle ouders. In de voor ouders toegankelijke ruimte zal dit voortaan 
worden opgehangen, zodat ook ouders hier kennis van kunnen nemen.  
F. Onder het kopje Stabiliteit van de opvang voor kinderen op pagina 11 (in het kader) staat dat 
niet is voldaan aan: Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt 
opgevangen in één stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in 
bijlage 1, onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Reactie: de maximale stamgroepgrootte is ten tijde van de inspectie niet overschreden. 
Madeliefjes: 5 kinderen aanwezig (maximum is 9 kinderen), Zonnebloemen 12 kinderen aanwezig 
(maximum is 14 kinderen).  
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G. Onder het kopje Stabiliteit van de opvang voor kinderen op pagina 11 (in het kader) staat dat 
niet is voldaan aan: Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de 
maximale grootte van de gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van 
het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Reactie: Kinderopvang Bakel kent geen basisgroep en deze regel lijkt ons niet van toepassing.  
H. Onder het kopje Stabiliteit van de opvang voor kinderen op pagina 11 (in het kader) staat dat 
niet is voldaan aan: 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.  
Reactie: Jammer dat dit onderwerp niet naar voren gebracht is ten tijde van de inspectie of in de 
mailwisseling daarna. Voor beide stamgroepen zijn er vaste krachten die afwisselend werken en 
voor alle kinderen aanwezig zijn. Ten tijde van de inspectie was er sprake van overmacht doordat 
één van de vaste krachten uitgevallen is door een knieblessure.  
I. Onder het kopje Veiligheids- en gezondheidsbeleid op pagina 12 (in het kader) staat dat niet is 
voldaan aan: EHBO-regeling: Er is één beroepskracht waarvan het EHBO certificaat is verlopen. Uit 
het personeelsrooster van week 38 blijkt dat deze beroepskracht op 16-9-2020 en op 18-9-2020 
van 7.00 uur tot 8.00 uur alleen in het kindcentrum aanwezig was waardoor er niet wordt voldaan 
aan de voorwaarde.  
Reactie: de opmerking is feitelijk juist, wel jammer dat niet wordt vermeld dat van de betreffende 
medewerkster het EHBO certificaat is verlopen per 1 april 2020. Ook wordt niet vermeld dat wij al 
van daarvoor in een coronatijd leven. Het einde van de geldigheid is ons niet ontgaan en wij 
hebben diverse malen contact gehad met het bedrijf dat bij en voor ons de opleidingen verzorgd. 
Ook nu is weer een reservering gemaakt om de herhaling op 9 november a.s. te laten 
plaatsvinden. Of deze reservering nu wel doorgang gaat vinden is nog niet bekend. De gehele 
situatie is direct toegelicht en maakt de beschrijving van de situatie compleet.  
 
Kinderopvang Peelland  
J.A.M. Vriend 21 oktober 2020 
 
 
 

 

 

 

 


