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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  

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Hieronder volgt de inspectiegeschiedenis 

van de afgelopen 3 jaar: 

 

 Soort 

inspectie 

Bevindingen inspectie  

6-06-2019 

jaarlijks 

onderzoek 

Er is een overtreding geconstateerd in het domein 'Personeel en groepen'. De 

houder heeft de overtreding na herstelaanbod hersteld. 

 

17-9-2020 

Jaarlijks 

onderzoek 

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 

22-2-2021 

Nader 

onderzoek 

 

Tijdens de 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. 

 26-7-2021 De inspectieactiviteiten richten zich primair op pedagogisch klimaat, personeel en 
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Jaarlijks 

onderzoek 

groepen, veiligheid en gezondheid en ouderrecht. 

Er zijn overtredingen geconstateerd bij het domein ouderrecht met betrekking tot de 

klachtenregeling. De houder heeft de overtredingen hersteld d.m.v. herstelaanbod.  

  

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder er in geslaagd is de voorgaande 

overtredingen geconstateerd tijdens de jaarlijkse inspectie en het nader onderzoek 

van 22-2-2021 op te lossen. 

  

Huidige inspectie 

De inspectie, uitgevoerd op 3-3-2022 betreft een jaarlijks onderzoek.  

In dit inspectierapport zijn niet alle voorwaarden 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 pedagogisch 

klimaat, accommodatie en een gedeelte van personeel en groepen. 

 

Conclusie 

De getoetste inspectie-voorwaarden voldoen niet volledig aan de Wet Kinderopvang. Er is een 

overtreding geconstateerd bij het domein personeel en groepen met betrekking tot het tijdig 

koppelen van een beroepskracht. De houder heeft de overtredingen hersteld d.m.v. herstelaanbod. 

  

Landelijke Register Kinderopvang (LRK) 

Kinderopvang Peelland BV locatie Kinderopvang Bakel (KDV) staat met 30 

kindplaatsen geregistreerd in het LRK onder het nummer 527798046. In de praktijk worden er 

maximaal 23 kinderen opgevangen. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 



 

 

5 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 03-03-2022 

BEKO Kinderopvang Peelland BV locatie Kinderopvang Bakel te Bakel 

 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Pedagogisch beleid’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

 

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 

Er is geconstateerd dat de voorwaarde van het getoetste item ‘Pedagogische praktijk’ voldoet aan 

de gestelde eisen. 

 

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 

volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 

 

Citaat 1: 

Ontwikkeling van de creativiteit: Het stimuleren van allerlei creatieve activiteiten, waarbij kinderen 

proberen hun fantasie te laten spreken, is belangrijk binnen de ontwikkeling van kinderen, daarom 

besteden wij hier dagelijks veel aandacht aan.  
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Praktijk: 

Tijdens de observatie is gezien dat er een ruim aanbod is voor de ontwikkeling van de creativiteit. 

Op de groepen zijn verschillende materialen om te voelen zoals een voelbord en bakjes met open 

speelmateriaal. Er hangen verschillende creatieve werkjes van de kinderen waarin het gebruik van 

verschillende materialen zichtbaar is. Tijdens de observatie wordt er een activiteit aangeboden 

waarbij een zon gemaakt mag worden. De beroepskrachten geven de kinderen de ruimte om de 

zon naar eigen inzicht vorm te geven. 

 

Citaat 2: 

Sociaal-emotionele ontwikkeling: Dat betekent dat de pedagogisch medewerkers vooral positief 

reageren op de acties van de kinderen. Zij gaat uit van hun goede intenties en zij zullen vooral het 

positieve benoemen. Kinderen krijgen uiteraard ook de ruimte voor emoties als verdriet of 

boosheid, maar de pedagogisch medewerkers houden de grenzen goed in de gaten. Waar nodig 

zullen zij kinderen helpen een uitweg te vinden door de emoties te benoemen of voor afleiding te 

zorgen. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren dat de kinderen attent zijn op elkaar en 

hulpvaardig zijn naar elkaar. Verder worden er regelmatig activiteiten met groepjes kinderen of 

met de hele groep uitgevoerd, waardoor kinderen zich ook sociaal en emotioneel kunnen 

ontwikkelen  

 

Praktijk: 

Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskrachten op een positieve en vriendelijke manier 

communiceren met de kinderen. De kinderen zoeken de beroepskrachten op indien nodig of voor 

een knuffel. De beroepskrachten stimuleren het groepsgevoel en daarmee de sociale ontwikkeling. 

Wanneer de kinderen aan tafel zitten voor een activiteit zegt de beroepskracht: 'kijk (naam kind) is 

nog daar. Zullen we vragen of (naam kind) ook mee wil spelen? ' Als het kind erbij komt zet de 

beroepskracht een stoeltje neer. De kinderen vragen wat het kind wil doen en helpen het kind met 

de activiteit.  

 

Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 

uitgevoerd. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (via mailcontact) 

• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten op 3-3-2022) 

• Observatie(s) (3-3-2022) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (1 beroepskracht) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Peelland, versie februari 2022) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat 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 4 getoetste beroepskrachten, houder en pedagogisch beleidsmedewerker zijn in bezit van een 

verklaring omtrent gedrag en staan op een juiste wijze ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang. 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van vrijwilligers. 

 

Overtreding tijdig koppelen  

De houder heeft er onvoldoende zorg voor gedragen, dat een beroepskrachten haar 

werkzaamheden kan aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang 

aan de betreffende houder. Een beroepskracht in opleiding is gestart op 7-12-2021 en is op 19-1-

2022 aan de houder gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 

 

Herstelaanbod 

De toezichthouder heeft herstelaanbod gedaan en de houder de kans gegeven te herstellen. De 

toezichthouder heeft geconstateerd dat de houder er tijdens de herstelperiode zorg voor heeft 

gedragen dat een beroepskrachten haar werkzaamheden kan aanvangen na inschrijving en 

koppeling in het personenregister kinderopvang aan de betreffende houder. De houder heeft een 

nieuwe beroepskracht op 25-3-2022 gekoppeld in het personenregister kinderopvang. Dit is 

gebeurd voor de aanvang van haar werkzaamheden die per 1-4-2022 aanvangen. Hiemee is de 

overtreding hersteld. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Opleidingseisen’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

  

Opleidingseisen beroepskrachten 

Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van 1 beroepskrachten 

ingezien. De diploma's van de overige beroepskrachten zijn tijdens de voorgaande inspectie 

gecontroleerd. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

   

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoet aan de gestelde eisen. 

   

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’ voldoen aan de gestelde eisen. 

   

Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende 

beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Een kind wordt in twee stamgroep worden 

opgevangen. de ouders hebben hiervoor een toestemmingsverklaring getekend. 

   

Stamgroep Leeftijd  Maximaal aantal 

kinderen 

 Aanwezige kinderen en beroepskrachten 

op 3-3-2022 

Madeliefjes 0-2 jaar 9 6 waarvan 2 onder 1 jaar met 2 

beroepskrachten 

Zonnebloemen 2-4 jaar 14 6 met 1 beroepskracht en 1 BBL 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder (via mailcontact) 

• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten op 3-3-2022) 

• Observatie(s) (3-3-2022) 

• Personenregister Kinderopvang (ingezien op 3-3-2022 en 4-4-2022) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (1 beroepskracht) 

• Arbeidsovereenkomst(en) (1 beroepskracht) 

• Presentielijsten (week 8 en 9, 2022) 

• Personeelsrooster (week 8 en 9, 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Peelland, versie februari 2022) 

• Tweede stamgroepverklaring (3 kinderen) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Eisen aan de ruimtes’ voldoet aan 

de gestelde eisen. 

 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de opvang zijn veilig, 

toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. 

 

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

per in het kindercentrum aanwezig kind. 

 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijk vaste stamgroepruimte. 

De groep Madeliefjes beschikt daarnaast nog over een aparte snoezelhoek. De groep 

Zonnebloemen beschikt nog over een atelier en een soort van louncheruimte met kussens waar 

kinderen kunnen spelen. 

Er is een gezamenlijke keuken en verschoonruimte in het gedeelte tussen de groepen.  

Er is op de eerste verdieping een groepsruimte beschikbaar voor een 3+ groep. Deze is tijdens de 

inspectie niet in gebruik. 

 

Groepsruimte m² Maximaal aantal 

kinderen 

Beschikbare m² per 

kind 

Madeliefjes 35,86 9 3,9 

Zonnebloemen  37,17   

Atelier (Zonnebloemen) 8,30   

louncheruimte (Zonnebloemen) 6,68   

Totaal beschikbare ruimte 

Zonnebloemen 

52,15 14 3,7 

 

De locatie staat in het LRK geregistreerd met 30 kindplaatsen. In de praktijk worden er maximaal 

23 kinderen opgevangen. Er zijn voldoende m² per kind beschikbaar.  

 

Buitenruimte  

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte per in het 

kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. De 

toezichthouder heeft de buitenruimte opgemeten en geconstateerd dat deze beschikt over 

ongeveer 185 m2. Dat is ruim voldoende voor 30 kindplaatsen. 

 

Slaapruimte 

Het kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een afzonderlijke 

slaapruimte voor het aantal op te vangen kinderen. Er zijn 2 slaapkamers met in totaal 8 bedjes. 

Daarnaast kunnen de oudste kinderen op stretchers slapen. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder (via mailcontact) 

• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten op 3-3-2022) 

• Observatie(s) (3-3-2022) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Peelland, versie februari 2022) 

• Informatie beschikbare buitenruimte (opgemeten door toezichthouder op 3-3-2022) 
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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 

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) 

 

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; 
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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. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

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) 

 
 

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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 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 : 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 : 03-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 05-04-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 12-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-04-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 03-05-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


