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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 
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 kindcentum 
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: 
·          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). 

Jaarlijks bezoek 
11-08-2020 

Tijdens dit onaangekondigde bezoek is getoetst op kernelementen uit de 
Wet Kinderopvang: domeinen Pedagogisch Klimaat en Personeel & 
Groepen. Er zijn twee overtredingen geconstateerd bij: 
 Personeel en Groepen: Geconstateerd werd dat één van de 

beroepskrachten niet stond ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang (PRK) en haar werkzaamheden had aangevangen, 
alvorens de beroepskracht door de houder was gekoppeld in het 
PRK. 

De gemeente Laarbeek heeft de houder via een aanwijzing (d.d. 30-09-
2020) verzocht de overtreding binnen 2 weken op te lossen. De 
gemeente heeft de GGD opdracht gegeven tot het uitvoeren van een 
nader onderzoek. 

 
Nader onderzoek 
Op 26 oktober 2020 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden. In dit nader 
onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de reguliere inspectie van 11 augustus 2020 niet 
werd voldaan opnieuw bekeken. Het onderzoek betreft een documentenonderzoek. 
 
Voor inhoudelijke informatie zie inhoud van het rapport. 
 
Conclusie 
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder er in is geslaagd de voorgaande 
overtredingen op te lossen. 
 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 11 augustus 2020 werd geconstateerd dat de houder niet 
volledig voldeed aan de gestelde voorwaarden rondom Verklaring omtrent het gedrag en 
personenregister kinderopvang (PRK). Geconstateerd werd dat één van de beroepskrachten niet 
stond ingeschreven in het PRK en haar werkzaamheden had aangevangen, alvorens de 
beroepskracht door de houder was gekoppeld in het PRK. 
 
Tijdens dit onderzoek zijn deze voorwaarden opnieuw getoetst. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder is er in geslaagd de eerder geconstateerde overtredingen op te lossen. 
 
Met behulp van de personeelslijst is gecontroleerd of de beroepskrachten en 
stagiaires van Donkey in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag en staan ingeschreven in 
het personenregister kinderopvang. Geconstateerd is dat de medewerkers in het bezit zijn van een 
verklaring omtrent gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 
Op basis van de aangeleverde data (in dienstneming beroepskrachten en startdatum 
stagiaires) heeft de houder aantoonbaar gemaakt dat de houder er zorg voor heeft gedragen dat 
deze beroepskrachten hun werkzaamheden hebben aangevangen na inschrijving en koppeling in 
het personenregister kinderopvang aan de houder. 
 
 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang (Inzage: 26-10-2020) 
 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
 

 

 



 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

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) 
 

 



 

 

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 : 26-10-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 26-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-10-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 16-11-2020 

 

 

 


