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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 

Kinderopvang en BSO Donkey betreft een kleinschalig particulier kindercentrum aan de 

Koppelstraat te Beek en Donk. 

 

Per 2 januari 2017 is Kinderopvang en BSO Donkey in exploitatie. In het jaar 2016 vond er al 

kinderopvang in het pand plaats onder een andere houder en naam ('t Skooltje). De pedagogisch 

medewerker die werkzaam was bij 't Skooltje heeft samen met haar moeder het kindercentum 

overgenomen en in exploitatie genomen onder de naam Kinderopvang en BSO Donkey. De beide 

houders zijn zelf werkzaam op de groep, één houder als pedagogisch medewerker, de ander 

wordt boventallig ingezet als groepshulp. 

 

Donkey biedt dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO). De dagopvang bestaat uit 3 

stamgroepen. In twee stamgroepen (groep blauw en roze) worden maximaal 16 kinderen 

opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De derde groep is een combinatiegroep waarin 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 - 8 jaar worden opgevangen. 

Daarnaast biedt Donkey BSO aan in één basisgroep met maximaal 10 kinderen in de leeftijd  

van 4 - 13 jaar. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks geïnspecteerd op de Wet Kinderopvang. 

Onderstaand volgt de inspectiegeschiedenis vanaf 2017. 

 

Soort onderzoek  Bevindingen  

Onderzoek na 

registratie 

21-02-2017 

Tijdens deze inspectie werden alle items uit de Wet Kinderopvang 

getoetst. De houders zijn er in geslaagd om aan alle items van de Wet 

Kinderopvang te voldoen. Met de houder is besproken dat een 

aantal beleidsdocumenten nog de nodige aandacht behoeven, zoals het 

pedagogisch beleidsplan en het actieplan veiligheid en gezondheid (o.a. 

veilig slapen, vervoer en binnenmilieu). De houders zijn zich hier van 

bewust en hebben aangegeven hierop een verbetertraject uit te zetten.   

Jaarlijks onderzoek 

9-1-2018 

Het bezoek heeft onaangekondigd plaatsgevonden op alle inspectie-

items. Er zijn overtredingen geconstateerd op: 

·          Domein 2 Pedagogisch klimaat: De inhoud van het  

           pedagogisch beleid; 

·          Domein 3 Personeel en groepen: Vaste gezichten en  

           een mentor voor ieder kind; 

·          Domein 4 Veiligheid en gezondheid: De inhoud van  

           het veiligheids- en gezondheidsbeleid en het 

           vastleggen en implementeren van wettelijke items 

           inzake Meldcode kindermishandeling. 

Jaarlijks onderzoek 

14-01-2019 

Tijdens dit onaangekondigde bezoek is getoetst op kernelementen uit de 

Wet Kinderopvang, namelijk op: de algemene dagelijkse praktijk, het 

pedagogisch klimaat, personeel & groepen en veiligheid & gezondheid. 

Alle getoetste items voldeden aan de Wet Kinderopvang. 

Incidenteel onderzoek 

21-03-2019 en 29-04-

2019 

Tijdens dit onderzoek is getoetst op voorwaarden uit het domein 

Personeel & groepen. 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan op voorschriften die 

niet nageleefd werden: 
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·          Werkwijze mentorschap; 

·          Vaste stamgroepen; 

·          Vaste gezichten; 

·          Informatie naar ouders rondom stamgroepen en   

           vaste beroepskrachten. 

Tijdens het bezoek op 29-04-2019 is geconstateerd dat de houder er in 

geslaagd is om de overtredingen (geconstateerd op 21 maart 2019) 

middels het herstelaanbod op te lossen. 

 

Incidenteel onderzoek 

n.a.v. 

wijzigingsaanvraag 

21-02-2020 

De houder heeft op 22 januari 2020 een wijzigingsverzoek ingediend bij 

de gemeente Laarbeek voor het uitbreiden van het aantal kindplaatsen 

van 32 naar 58 kindplaatsen. Tijdens het incidenteel onderzoek is 

geconstateerd dat er voldoende binnen- en buitenruimte beschikbaar is 

voor 40 kindplaatsen dagopvang. Het aantal kindplaatsen van de 

combinatiegroep (16 kindplaatsen) is verdeeld over de dagopvang (8) en 

BSO (8). 

 

Huidige inspectie 

Op dinsdagochtend 11-08-2020 is er een aangekondigd inspectiebezoek gebracht aan 

Kinderdagverblijf en BSO Donkey. Tijdens de huidige inspectie zijn niet alle items beoordeeld, 

omdat er sprake was van een zogeheten risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model 

risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. De inspectieactiviteiten richtten zich primair op de 

gehele domeinen Pedagogisch Klimaat en Personeel & Groepen. 

 

Er heeft een gesprek met de houders plaatsgevonden, een observatie van de pedagogische 

praktijk, interviews met de aanwezige beroepskrachten en een documenten onderzoek. De 

toezichthouder is goed ingelicht door de aanwezige beroepskrachten en de houders. Ze 

vertelden uitgebreid en enthousiast over de visie en de werkwijze van Kinderdagverblijf en BSO 

Donkey. 

 

 

Conclusie 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie voorwaarden, op één 

inspectie-voorwaarde na, voldoen aan de Wet kinderopvang. 

De overtredingen die is geconstateerd heeft betrekking op het domein: 

• Personeel en Groepen, twee items van de voorwaarde 'Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang'. 

 

Voor meer informatie, zie betreffende item. 

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 

Er is geconstateerd dat alle voorwaarden van het getoetste item ‘Pedagogisch beleid’ voldoen aan 

de gestelde eisen. 

 

Kinderdagverblijf Donkey hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de 

organisatie geldende visie en beleid verwoord is. Daarnaast heeft de houder een pedagogisch 

werkplan opgesteld, waarin de algemene visie wordt vertaald naar werkwijzen van de dagelijkse 

praktijk. 

 

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 

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: 'We hebben een vast programma met liedjes en bieden leeftijdsgerichte activiteiten aan. 

We houden ons aan vaste ritmes maar blijven hierin de kinderen wel ruimte geven om zelf vrij te 

kunnen spelen; dat voelt vertrouwd'. 

 

Er heerst een open en ontspannen sfeer op de groepen. Tijdens de inspectie speelden kinderen 

buiten, er was vrij spel en werd er gezamenlijk geluncht. De beroepskrachten geven alle kinderen 

aandacht en zijn er voor de kinderen die hulp nodig hebben. Gezien is dat er gewerkt wordt met 

een vast programma met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. Bij overgangsmomenten worden er voor de kinderen bekende liedjes gezongen. 

Zichtbaar is dat de kinderen bekend zijn met de vaste rituelen. Gezien is dat als de 
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beroepskrachten na het buiten spelen het opruimlied zingen, de kinderen weten wat er gaat 

gebeuren. Gezamenlijk wordt er opgeruimd, de beroepskrachten stimuleren de kinderen op een 

positieve manier om mee te helpen. 

Na het buiten spelen trekken de kinderen zelf de schoenen uit en gaan ze aan tafel zitten voor de 

boterham. 

 

Citaat 2: 'Om sociaal gedrag te stimuleren gaan we mee in gesprekken van de kinderen, zodat ze 

verhalen gaan vertellen; we vragen wat de kinderen gedaan hebben bij het tafelmoment in de 

ochtend en stellen de vragen zo dat ze met een zin kunnen antwoorden'. 

 

Praktijk: 

Er is gezien dat de beroepskrachten de interacties tussen de kinderen onderling begeleidt. Zij 

helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te 

ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Tijdens het eetmoment 

vinden er gesprekken plaats over wat de kinderen in de vakantie hebben gedaan. Alle kinderen 

krijgen een beurt en als de kinderen door elkaar praten helpt de beroepskracht het gesprek goed 

te laten verlopen. 

 

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

uitgevoerd. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houders) 

• Interview (Aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (11-08-2020) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (www.donkeykinderdagverblijfenbso.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan (5 juli 2020) 

• Pedagogisch werkplan (15 juli 2020) 

 

Observaties 

• Groep Blauw: aanwezig: 4 kinderen en 1 beroepskracht 

• Groep Roze: aanwezig: 4 kinderen en 2 beroepskrachten 

• Groep Geel: aanwezig: 12 kinderen en 2 beroepskrachten 

 

 



 

 

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 er niet voldaan wordt aan de 2 getoetste voorwaarden van het item 

‘Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang’. 

 

Door middel van een steekproef is van 5 beroepskrachten gecontroleerd of zij staan ingeschreven 

in het personenregister kinderopvang. 

 

Overtreding inschrijving en koppeling personenregister kinderopvang 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat één aanwezige beroepskracht niet ingeschreven en 

gekoppeld is in het personenregister kinderopvang. 

 

De andere beroepskrachten staan op een juiste wijze ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang. De houder heeft voor deze personen zorg gedragen voor de koppeling in het 

personenregister kinderopvang. 

 

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

voldaan:  

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) 
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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) 

 

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 alle 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 houder vervult de functie als pedagogisch beleidsmedewerker. Zij is in het bezit van een 

beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recente cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk 

(kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker coach onder B1). 

Zij is in het bezit van een diploma op minimaal mbo-niveau 4 die kwalificeert voor de functie van 

Pedagogisch Medewerker in combinatie met een bewijs van gevolgde scholing op het terrein van 

coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar. 

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

stagiaires 

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

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

 

Wanneer er tijdens de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten slechts één beroepskracht 

in het kindcentrum wordt ingezet, is tenminste één andere volwassene in het kindcentrum 

aanwezig. 

 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat 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 op een juiste wijze toegepast. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

kinderen’ voldoen aan de gestelde eisen. 

   

Met ingang van 1 maart 2020 vindt de opvang plaats in drie stamgroepen. 

 

Stamgroep  Leeftijd  Maximaal aantal kinderen  

Stamgroep Blauw 0 - 4 jaar  16 

Stamgroep Roze 0 - 4 jaar  16 

Geel (combinatiegroep) 0 - 8 jaar  16 * 

 

* In het landelijk register kinderopvang is het aantal kindplaatsen van de combinatiegroep verdeeld 

over de dagopvang (8) en BSO (8). In de praktijk mogen in de combinatiegroep maximaal 16 

kinderen opgevangen worden. De verdeling aanwezige kinderen mag afwijken van de fiftyfifty 

registratie in kindplaatsen.  
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Kinderen met een vast contract worden in één vaste stamgroep opgevangen. In de centrale hal 

hangt de lijst met welke kinderen tot welke stamgroep behoren. Tevens is op deze lijst zichtbaar of 

kinderen een vast of flexibel contract hebben. De kinderen met een flexibel contract worden zoveel 

mogelijk in een vaste stamgroep opgevangen, maar kunnen tevens in de tweede stamgroep 

worden opgevangen. Via het digitale ouderportal worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. 

 

In iedere groep zijn gedurende een week twee vaste gezichten aanwezig. Iedere dag is 

minimaal één van de vaste gezichten aanwezig, aangevuld met een tweede of derde (bekende) 

beroepskracht. 

 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. De mentor is 

een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de 

ouders.  

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houders) 

• Interview (Aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (11-08-2020) 

• Personenregister Kinderopvang (Inzake: 28-08-2020) 

• Diploma/kwalificatie beroepskracht (5 beroepskrachten) 

• Website (www.donkeykinderdagverblijfenbso.nl) 

• Presentielijsten (week 31 en 32 2020) 

• Personeelsrooster (week 31 en 32 2020) 

• Pedagogisch beleidsplan (5 juli 2020) 

• Pedagogisch werkplan (15 juli 2020) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht mentorkinderen 

• Overzicht vast of flexibel contract kinderen 

• Overzicht wanneer afwijken BKR 

 

Observaties 

• Groep Blauw: aanwezig: 4 kinderen en 1 beroepskracht 

• Groep Roze: aanwezig: 4 kinderen en 2 beroepskrachten 

• Groep Geel: aanwezig: 12 kinderen en 2 beroepskrachten 

 

 

 



 

 

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d 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) 

 

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) 

 
 

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; 
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- 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) 

 
 

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) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 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. 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

 

 

 



 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf en BSO Donkey 

Vestigingsnummer KvK : 000035820357 

Aantal kindplaatsen : 40 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf en BSO Donkey 

Adres houder : Koppelstraat 97 

Postcode en plaats : 5741 GB Beek en Donk 

KvK nummer : 67263968 

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 :  Marleen Verachtert 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Laarbeek 

Adres : Postbus 190 

Postcode en plaats : 5740 AD BEEK EN DONK 

Planning 

Datum inspectie : 11-08-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 07-09-2020 

Zienswijze houder : 21-09-2020 

Vaststelling inspectierapport : 21-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-09-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 12-10-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De toezichthouder heeft op 21-09-2020 de zienswijze digitaal ontvangen. 

 

Zodra de definitieve GGD rapporten beschikbaar zijn, zullen wij deze weer direct plaatsen op onze 

website. Het personeel kan in het logboek de rapporten lezen. 

De overtreding die op de dag is geconstateerd hebben wij direct op dezelfde dag kunnen 

aanpassen. De VOG van de desbetreffende persoon was al in onze administratie verwerkt, alleen 

waren wij inderdaad vergeten te koppelen in het personenregister. Wij gaan per direct een 

checklist maken voor personeelsleden die nieuw in dienst treden. 

 

 

 

 

 

 

 


