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

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. 
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17-9-2020 Er zijn overtredingen geconstateerd en hebben betrekking op de domeinen 
'personeel en groepen' en 'veiligheid en gezondheid'. Het gaat om de volgende 
items: 
• Aantal beroepskrachten 
• Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
• Aanwezigheid volwassenen gekwalificeerd is voor het verlenen van Eerste Hulp 

Bij Ongelukken 
  
Huidige inspectie 
Het huidige onderzoek betreft een nader onderzoek. In dit nader onderzoek uitgevoerd op 22-2-
2021 zijn de voorwaarden waaraan tijdens de reguliere inspectie niet werd voldaan opnieuw 
bekeken. 
 
Conclusie 
De getoetste inspectie-voorwaarden voldoen niet volledig aan de Wet Kinderopvang. 
  
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat:  
• de houder er in geslaagd is de voorgaande overtreding m.b.t. de aanwezigheid van een 

gekwalificeerd persoon voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen en de aanwezigheid 
van een vast gezicht voor kinderen onder 1 jaar op te lossen 

• de getoetste inspectie-voorwaarden met betrekking tot de inzet van het aantal 
beroepskrachten, de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de stabiliteit van de 
opvang niet volledig voldoen aan de Wet kinderopvang. De houder heeft deze overtredingen 
niet opgelost. 

 
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. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp worden de volgende eisen beoordeeld: 
 
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. 
 
Daarnaast wordt beoordeeld of de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach juist is 
vastgelegd. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

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

Op basis van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters 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. 
  
Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er onvoldoende 
beroepskrachten aanwezig zijn.  
 
Op de aanwezigheidslijsten en personeelsrooster staan: 
- Op 8-2-2021 bij de groep Madeliefjes 5 kinderen waarvoor 2 beroepskrachten benodigd zijn en bij 
de groep Zonnebloemen 9 kinderen waarvoor ook 2 beroepskrachten voor benodigd zijn. In het 
rooster staan op deze dag 3 beroepskrachten ingepland. 
- Op 12-2-2021 bij de groep Madeliefjes 5 kinderen waarvoor 2 beroepskrachten benodigd zijn en 
bij de groep Zonnebloemen 9 kinderen waarvoor ook 2 beroepskrachten voor benodigd zijn. In het 
rooster staan op deze dag 3 beroepskrachten ingepland. 
- op 22-2-2021 in de ochtend bij de groep Madeliefjes 4 kinderen waarvoor 2 beroepskrachten 
benodigd zijn en bij de groep zonnebloemen 11 kinderen waar ook 2 beroepskrachten voor 
benodigd zijn. In het rooster staan op deze ochtend 3 beroepskrachten ingepland. 
Dit betekent dat er op deze dagen onvoldoende beroepskrachten aanwezig zijn voor het aantal 
aanwezige kinderen. 
 
De beroepskrachten staan in het personeelsrooster niet verdeeld per stamgroep waardoor het niet 
duidelijk is welke beroepskracht op welke stamgroep staat ingepland. De beroepskracht geeft 
tijdens het interview aan dat er bij de personeelsplanning gekeken wordt naar het totaal aantal 
kinderen van de twee stamgroepen en hoeveel beroepskrachten er daarvoor nodig zijn. Ze heeft 
aan dat er indien nodig kinderen van de Madeliefjes worden opgevangen bij de Zonnebloemen. 
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld:  

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;  
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 
art 9 Regeling Wet kinderopvang) 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Inzet pedagogisch 
beleidsmedewerker’ niet volledig voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Aantal geëxploiteerde kindercentra 
Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 
van het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven: 
 
 Aantal geëxploiteerde kindcentra 

volgens de houder 
Aantal geëxploiteerde kindcentra 
volgens het LRK 

1 januari 
2021 

 3 3 

  
Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 
Het aantal fte werkzame beroepskrachten volgens berekeningen van de houder zijn hieronder in 
een tabel weergegeven: 
    
  Aantal FTE beroepskrachten  
1 januari 2021  13,5 
 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder van BEKO Kinderopvang Peelland de 
minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker bepaalt, door het nemen van de som 
van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers)=150 
+135=285 uur. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio.nl/rpb. 
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Uit de berekening blijkt dat het aantal daadwerkelijk aangestelde fte pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach ruim voldoet aan de minimale benodigde inzet van 2021. 
 
Overtreding verdeling ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
 
Kinderopvang BEKO Peelland exploiteert meer dan één kindercentrum. De houder heeft de wijze 
waarop hij het verplichte aantal uren waarvoor pedagogisch medewerkers worden ingezet, niet 
verdeelt over de verschillende kindcentra. Er is één overzicht gemaakt voor alle kindcentra samen. 
Dit betreft een overtreding. 
 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld:  

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 de getoetste voorwaarden van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 
kinderen’ niet volledig voldoen aan de gestelde eisen. 
 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
Stamgroep  Leeftijd  Maximaal aantal kinderen  Aanwezige kinderen om 15.45 uur  
 Madeliefjes 0-2 jaar 9 3 kinderen met 1 beroepskracht 
 Zonnebloemen 2-4 jaar 16 9 kinderen met 2 beroepskrachten 
 
Echter kan een kind ook in de andere stamgroep opgevangen worden. In het pedagogisch werkplan 
staat beschreven: 
Met de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder(s), de stamgroepverklaring, kan 
een kind gedurende een periode worden opgevangen in een andere stam- of basisgroep.  
Op maandag 15-2-2021 en maandag 22-2-2021 is een kind van 1 jaar en 5 maanden oud 
opgevangen bij de groep Zonnebloemen. Er is een schriftelijke verklaring tweede stamgroep 
getekend door de ouders van dit kind op 1 maart 2021. Het kind is in de tweede stamgroep 
opgevangen voordat er schriftelijk toestemming door de ouders is gegeven. Dit betreft een 
overtreding. 
 
De houder heeft er zorg voor gedragen dat ten hoogste twee vaste beroepskrachten zijn 
toegewezen aan kinderen in de leeftijd tot één jaar. 
 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld:  

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 
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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) 
 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskracht op 22-2-2021) 
• Presentielijsten (week 6, 7 en 8 2021) 
• Personeelsrooster (week 6, 7 en 8 2021) 
• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Peelland, januari 2021) 
• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2 personen) 
• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
• tweede stamgroepverklaringen (3 kinderen, ontvangen op 4-3-2021) 
• coachingsuren 2021 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp is de volgende eis beoordeeld: 
 
De houder draagt er zorg voor dat er 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   
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 
 
 

Gebruikte bronnen 
• Interview (beroepskracht op 22-2-2021) 
• EHBO-certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Personeelsrooster (week 6, 7 en 8 2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 
 

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;  
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 
art 9 Regeling Wet 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. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit 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) 
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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 : 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 : 22-02-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 18-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-03-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 06-04-2021 

 


