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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Beschouwing 

Kinderopvang en BSO Donkey betreft een particulier kindercentrum dat in 2017 gestart is met het 

bieden van dagopvang en buitenschoolse opvang aan de Koppelstraat te Beek en Donk. 

Op 8 oktober 2020 heeft de houder een aanvraag ingediend bij de gemeente Gemert om 

dagopvang en buitenschools opvang te starten in een pand (voormalig tuincentrum) aan de 

Groeskuilen 91 te Gemert. De houder is begin januari 2021 gestart met een combinatie groep (KDV 

en BSO) met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 - 8 jaar. Het kindcentrum is vijf dagen in 

de week geopend van 07.00-19.00 uur. Er wordt flexibele opvang geboden. 

 

De houders hebben het pand volledig opgeknapt. De lichte groepsruimte is ruim bemeten en 

voorzien van verschillende speelhoeken. Er is een aparte slaapkamer, keuken en toiletjes voor de 

kinderen. De verschooncommode staat in de groepsruimte. Achter de groepsruimte bevindt zich 

een grote ruimte die in de toekomst gebruikt zal worden als BSO ruimte. De buitenruimte is 

aangrenzend en geheel omheind. 

 

Combigroep  

Bij een gecombineerde groepssamenstelling worden de zwaarste kwaliteitseisen gehanteerd voor 

beiden opvangvormen. Dit zijn de kwaliteitseisen die gelden voor de dagopvang. Een 

gecombineerde groep mag bestaan uit maximaal 16 kinderen.  

 

Onderzoek voor registratie  

Naar aanleiding van de aanvraag voor registratie in het landelijk register kinderopvang is er een 

onderzoek voor registratie uitgevoerd op 14 december 2020. Tijdens deze inspectie zijn alle items 

die voor Kinderopvang Donkey van toepassing zijn en voor aanvang van de exploitatie getoetst 

kunnen worden, onderzocht. Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de houders, een 

documentenonderzoek én een inspectie op de locatie zelf. Tijdens het inspectiebezoek is 

geconstateerd dat er kan worden aangenomen dat het centrum redelijkerwijs gaat voldoen aan de 

Wet kinderopvang.   

 

Onderzoek na registratie  

Op 22-3-2021 is er een aangekondigd inspectiebezoek gebracht aan kindcentrum Donkey. 

Er zijn de volgende overtredingen geconstateerd: 

 

Domein personeel en groepen:  

- een van de houders staat niet op de juiste manier ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang (PRK) en 

- twee personen zijn gestart met hun werkzaamheden voordat zij gekoppeld waren in het PRK. 

- de houder heeft de verdeling van het aantal uren dat de pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

wordt ingezet niet verdeeld over de verschillende locaties. 
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Domein ouderrecht:  

- de houder heeft het meest recente inspectierapport niet op de website geplaatst 

 

De toezichthouder heeft herstelaanbod gedaan op 3 van de 4 overtredingen. De houder heeft 

inspanning verricht en de 3 overtredingen binnen de gestelde termijn hersteld. Zie de beschrijving 

in het rapport. 

 

Op 30-3-2021 heeft de houder een wijzigingsverzoek ingediend voor het uitbreiden van 

kindplaatsen naar 32. De houder is voornemens uit te breiden naar 2 groepen dagopvang met 

ieder 16 kindplaatsen. De houder geeft aan dat er een verbouwing gaat plaatsvinden en dat deze 

waarschijnlijk in augustus 2021 afgerond zal zijn. De toezichthouder zal in augustus 2021 de 

uitbreiding kindplaatsen beoordelen. 

 

Huidige inspectie; incidenteel onderzoek op 14-9-2021 

De gemeente heeft de toezichthouder opdracht gegeven een incidenteel onderzoek uit te voeren 

naar aanleiding van de aanvraag wijziging kindplaatsen. De toezichthouder heeft een incidenteel 

onderzoek uitgevoerd waarbij de accommodatie is beoordeeld.  

 

Conclusie 

De getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang. De toezichthouder 

adviseert de gemeente het aantal kindplaatsen uit te breiden naar 32.  

 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 

In het LRK staat de dagopvang ten tijde van de inspectie geregistreerd met 8 kindplaatsen onder 

het registratienummer: 284008618 

  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

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

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Er is geconstateerd dat 4 van de 4 voorwaarden van het getoetste item ‘Eisen aan de ruimtes’ 

voldoen 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 ruimten zijn uitdagend 

ingericht met verschillende speelmogelijkheden voor de kinderen. 

 

Groepsruimte m² Maximaal aantal kinderen Beschikbare m² per kind 

Gele groep 62 16 3,8 

Blauwe groep 77 16 4,8 

 

De locatie staat in het LRK geregistreerd met 32 kindplaatsen. Bij 32 kindplaatsen zijn er 

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 

buitenruimte is ingericht met een klimrek en glijbaan in het midden en eromheen bestrating waar 

de kinderen kunnen fietsen. Er wordt gewerkt met speelmatten waar de jongste kinderen op 

kunnen liggen/spelen. 

 

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 beschikbaar. Mogelijk 

wordt er in de toekomst nog een derde slaapkamer beschikbaar gemaakt.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (14-9-2021) 

• Observatie(s) (14-9-2021) 

• Plattegrond (Groeskuilen 91) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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) 

 

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 : Donkey Kinderdagverblijf en BSO 

Website : http://www.donkeykinderdagverblijfenbso.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000046818464 

Aantal kindplaatsen : 32 

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 :  Greetje de Wit 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Gemert-Bakel 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5420 DA GEMERT 
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Planning 

Datum inspectie : 14-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 22-09-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 27-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 18-10-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


