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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 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken zijn aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

 

• Veiligheid en gezondheid; beschrijving grote risico's en plan van aanpak in beleid 

 

Algemene kenmerken 

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 kinderen worden opgevangen in 2 

stamgroepen van maximaal 16 kinderen. De groepen zijn voorzien van verschillende speelhoeken. 

Er zijn 2 slaapkamers, keuken en toiletjes voor de kinderen. De verschooncommode staat in de 

groepsruimte. Achter de groepsruimte bevindt zich een ruimte die mogelijk in de toekomst gebruikt 

zal worden als BSO ruimte. Deze extra ruimte is ingericht met bewegingsmaterialen voor de 

kinderen. De buitenruimte is aangrenzend en geheel omheind. De buitenruimte is ingericht met 

een klimtoestel, kunstgras en betegeld. 

 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 

Het kindcentrum staat geregistreerd met 32 kindplaatsen met registratienummer: 284008618. 

  

Inspectiegeschiedenis: 

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. 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: het niet tijdig inschrijven in het personenregister 

kinderopvang, niet op de juiste wijze inschrijven in het personenregister kinderopvang, inzet 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach en het plaatsen van inspectierapport op de website.  

D.m.v. herstelaanbod heeft de houder 3 van de 4 overtredingen binnen de gestelde termijn 

hersteld. Het tijdig inschrijven in het personenregister kinderopvang kon niet worden hersteld.  
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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. 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 

toezichthouder heeft een incidenteel onderzoek uitgevoerd waarbij de accommodatie is beoordeeld. 

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

 

Jaarlijkse inspectie op 1-2-2022 

De inspectie betreft het jaarlijkse inspectiebezoek 

In dit inspectierapport zijn alle voorwaarde die op dit kindcentrum van toepassing zijn getoetst. De 

getoetste inspectie-voorwaarden voldoen niet volledig aan de Wet Kinderopvang. 

Er zijn de volgende overtredingen geconstateerd: 

- het pedagogisch beleid voldoet niet aan de voorwaarden 

- het beleid veiligheid en gezondheid voldoet niet aan de voorwaarden 

- er is niet te allen tijde iemand aanwezig gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp 

- er ontbreekt een reglement voor de oudercommissie 

- een medewerker is te laat gekoppeld in het personenregister kinderopvang   

 

Nader onderzoek op 7-6-2022 

In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de jaarlijkse inspectie niet werd 

voldaan opnieuw bekeken. Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder er in 

geslaagd is 7 van de 9 voorgaande overtredingen op te lossen. De overtredingen met betrekking 

tot de beschrijving van de grote risico's en het plan van aanpak in het beleid veiligheid en 

gezondheid zijn niet hersteld.   

 

Huidige inspectie: Nader onderzoek 

Op 20-10-2022 heeft de inspecteur kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd. In dit nader 

onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de jaarlijkse inspectie niet werd voldaan opnieuw 

bekeken. 

 

Conclusie  

Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

  

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat:  

• de houder er in geslaagd is alle voorgaande overtredingen op te lossen. 

 

Voor verdere toelichting zie de inhoud van het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk Veiligheid en gezondheid beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen op deze voorziening met zich brengt, waarbij in ieder geval is ingegaan op: 

 

• de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen; 

• het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

 

Plan van aanpak  

Voor deze voorgenoemde risico's heeft de houder in het beleid een plan van aanpak opgenomen 

waarin is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn worden genomen. De handelswijze 

indien deze risico's zich toch voordoen, staan beschreven in protocollen. Er wordt gewerkt met een 

jaarplanning waarin de beleidsstukken en protocollen besproken worden. 

 

Bij de preventieve maatregelen voor het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, 

heeft de houder conform wetgeving het vierogenprincipe uitgewerkt. Voor risico's waarvan de 

gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn, is beschreven hoe kinderen 

wordt geleerd om met deze risico’s om te gaan. 

 

De houder heeft hiermee de voorgaande overtredingen hersteld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (via mailcontact) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Groeskuilen) 

• Notulen teamoverleg 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 : 20-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 31-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 21-11-2022 

 

 

 

 

 

 


