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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 Elsendorp is sinds mei 2016 geopend als kleinschalige kinderopvang in Elsendorp
(Gemert-Bakel) door een echtpaar. Waarbij de man de randzaken regelt en de vrouw werkzaam is
op de groep.
In juni 2017 is Kinderopvang Elsendorp verhuisd van het woonhuis naar een nieuwbouw grenzend
aan het woonhuis van de houders. De nieuwbouw bestaat uit: twee groepsruimtes voor de
dagopvang met een verschoonruimte, 9 slaapkamers en een kantoor.
Daarnaast heeft de houder in de tuin een semipermanente unit geplaatst voor de BSO met 30
kindplaatsen. DE BSO beschikt over een aparte ingang en 2 groepsruimten.
Buiten spelen kunnen de kinderen in de aangrenzende buitenruimte achter het pand. Er is een
apart deel van de buitenruimte ingericht voor de dagopvang. De BSO heeft daarnaast een eigen
omheinde buitenspeelruimte met natuurlijke buitenspeelelementen voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Het kindercentrum bestaat uit twee stamgroepen:
• Een babygroep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar.
• Een peutergroep met maximaal 15 kinderen van 2 tot 4 jaar.
Op woensdag- en vrijdagmiddag worden de peuters samen met de BSO-kinderen opgevangen en
betreft het een combinatiegroep 2 tot 8 jarigen. De combinatiegroep is alleen geopend als de
groepsgrootte
en de groepssamenstelling dat toelaat. De BSO vindt op woensdagen en vrijdagen apart plaats
als er minimaal 5 BSO kinderen zijn en als er kinderen ouder dan 8 jaar aanwezig zijn.
Inspectiegeschiedenis 2017-heden
27-11-2017
Tijdens het jaarlijks onderzoek is de dagelijkse praktijk beoordeeld aangevuld met de domeinen
'personeel en groepen' en 'veiligheid en gezondheid'. Er werden 6 overtredingen
geconstateerd inzake veiligheid en gezondheid.
24-04-2018 Jaarlijks onderzoek
Tijdens dit onderzoek werd getoetst op de praktijk van verantwoorde kinderopvang
en een documentenonderzoek op:
het pedagogisch beleid, voorschoolse educatie, kwalificaties van beroepskrachten,
roosters en planningen, achterwachtregeling en het beleid veiligheid en gezondheid.
Er werden tijdens de inspectie twee overtredingen geconstateerd rondom: de
inhoud van het pedagogisch beleidsplan en een VOG. De houder heeft, middels
overleg en overreding de overtredingen opgelost.
13-02-2019 Jaarlijks onderzoek
Tijdens dit jaarlijks onderzoek werd getoetst op de praktijk van verantwoorde
kinderopvang middels een observatie en een interview met de beroepskrachten. Tevens heeft er
een documentenonderzoek plaatsgevonden op: kwalificaties van beroepskrachten, kwalificaties
pedagogisch beleidsmedewerker, roosters en planningen, en het domein veiligheid en gezondheid.
Er werd voldaan aan de getoetste inspectie-items.
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Huidige inspectie
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 pedagogische
praktijk, personeel en groepen en accommodatie.
Conclusie
De getoetste inspectie items voldoen niet volledig aan de Wet kinderopvang. Er zijn overtredingen
geconstateerd op het domein personeel en groepen met betrekking tot:
- verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
- inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach
- vaste gezichtencriteria peutergroep (sprake van verzachtende omstandigheden)
Landelijk register kinderopvang (LRK)
Kinderopvang Elsendrop staat met 30 kindplaatsen geregistreerd in het LRK onder het nummer:
125227966.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Voor 1 overtreding gelden verzachtende omstandigheden vanwege corona. (zie beschrijving in het
rapport)
Er staan 46 kindplaatsen geregistreerd. Echter is er voor 15 kindplaatsen met betrekking tot de
tweede peutergroep een beperking omdat er gebruik gemaakt wordt van de groepsruimte van de
BSO is deze alleen beschikbaar tijdens de ochtenden en tijdens schoolweken.

4 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-10-2020
Kinderopvang Elsendorp te Elsendorp

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
Kinderopvang Elsendorp 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
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 een citaat uit het pedagogisch beleidsplan.
Observatie: dinsdagochtend 20-10-2020
Groep: baby- en peutergroep
Citaat 1:
Extra aandacht bij peuters en BSO kinderen door: Kinderen duidelijk grenzen te geven, wat wel en
niet mag; Zo min mogelijk de ruimte in en uit te gaan om de rust te bewaren op de groep; Het
kind het gevoel geven dat het er mag zijn; Het kind op een respectvolle manier te benaderen; Het
bieden van een luisterend oor en het laten blijken dat het kind gehoord wordt, als het ergens
behoeften aan heeft;
Praktijk:
Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskrachten respectvol contact hebben met de kinderen.
Een beroepskracht ziet dat een kind iets niet fijn vindt en vraagt: 'Wat is er? Je kan niet meer op
de bank, kom maar dan schuiven we even op dan pas je er precies bij.' De beroepskracht vertelt
vriendelijk tegen de kinderen wat ze gaat doen voordat ze het kind meeneemt naar de wc.: 'We
gaan even naar de wc dan mag je dadelijk weer verder lezen.'
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Citaat 2:
Extra aandacht voor baby’s door:
De ruimte te geven om te experimenteren en te ontdekken in een uitdagende omgeving. We
zorgen voor veel materiaal om mee te experimenteren, zoals voelboekjes, de babygym en onze
zintuigenslak.
Praktijk:
Tijdens de observatie is gezien dat er een uitdagende omgeving wordt geboden voor de baby's. De
kinderen krijgen de ruimte om zelf op ontdekking te gaan in de binnen- en buitenruimten. Er zijn
mogelijkheden om de motorische vaardigheden te oefenen bijvoorbeeld met klimkussens. De
beroepskrachten kijken waar ze spel kunnen aanbieden bijvoorbeeld door tijdens het buitenspelen
een bal te rollen naar een kind.
Citaat 3:
Extra aandacht voor baby’s door: Geborgenheid bieden door 1 op 1 momenten zoals de fles geven,
verschonen. Vaste gezichten op de groep, een vertrouwd persoon. Knuffelen, spelen, zingen, tegen
ze praten
Praktijk: Gezien is dat er op een rustige manier tijd en aandacht gegeven wordt, bijvoorbeeld
tijdens het geven van de fles of tijdens het verschonen met het kindje te knuffelen, te praten of
rond te lopen zodat er een rustmomentje is voor de baby's.
Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt
uitgevoerd.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (20-10-2020 en via mailcontact)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (20-10-2020)
Pedagogisch beleidsplan (v008 2020, versie maart 2020)
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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.
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
De aanwezige beroepskrachten, houder/locatiemanager, een stagiaire en pedagogisch
beleidsmedewerker zijn in bezit van een verklaring omtrent gedrag en staan op een juiste wijze
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
Echter heeft de houder er geen zorg voor gedragen, dat een stagiaire haar werkzaamheden kon
aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de betreffende
houder. Deze stagiaire is per 1 september 2020 gestart met haar werkzaamheden en op 17
september 2020 ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. Hierdoor wordt
er niet voldaan aan deze voorwaarde.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet 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)

Opleidingseisen
Er is geconstateerd dat de voorwaarden van het getoetste item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de
gestelde eisen.
Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van de 4 aanwezige beroepskrachten ingezien. De
beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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 1ratio.
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Er is geconstateerd dat 1 van de 2 voorwaarden van het getoetste item ‘Inzet pedagogisch
beleidsmedewerker’ voldoet aan de gestelde eisen.
Aantal geëxploiteerde kindercentra
Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens
van het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven:

1 januari
2020

Aantal geëxploiteerde kindcentra
volgens de houder
2

Aantal geëxploiteerde kindcentra
volgens het LRK
2

Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder
Het aantal fte werkzame beroepskrachten volgens berekeningen van de houder zijn hieronder in
een tabel weergegeven:

1 januari 2020

Aantal FTE beroepskrachten
6,4

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder van Kinderopvang Elsendorp de
minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker bepaalt, door het nemen van de som
van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers)=
(50x2)+ (10x6,4)=164 uur. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio.nl/rpb.
Overtreding verdeling daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach
Kinderopvang Elsendorp exploiteert meer dan één kindercentrum. De houder heeft de wijze waarop
hij het verplichte aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers jaarlijks worden ingezet,
niet verdeelt over de verschillende kindercentra. Hierdoor is de verdeling van de daadwerkelijke
ureninzet niet inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er is geconstateerd dat 5 van de 6 voorwaarden van het getoetste item ‘Stabiliteit van de opvang
voor kinderen’ voldoen aan de gestelde eisen.
De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Een kind wordt in één stamgroep opgevangen.
De opvang vindt op woensdag en vrijdag (bij lage kindbezetting) plaats in een gecombineerde
groep (stamgroep en basisgroep). De maximale groepsgrootte voldoet aan de gestelde criteria (op
grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit kinderopvang).
Het Kindcentrum staat geregistreerd met 46 kindplaatsen. Er wordt flexibele opvang geboden.
In de praktijk worden er bij de babygroep maximaal 16 kinderen opgevangen en bij de peutergroep
in de groepsruimte van de peuters maximaal 15 kinderen. Wanneer er meer peuters aanwezig zijn
worden de oudste peuters opgevangen in de groepsruimte van de BSO. De houder heeft hiervoor
15 extra kindplaatsen geregistreerd in het LRK.
Stamgroep

Leeftijd

babygroep

0-2 jaar

Maximaal aantal
kinderen
16

peutergroep
peutergroep
(flexibel)

2-4 jaar
2-4 jaar

15
16

Aanwezige kinderen
5 waarvan 2 onder 1 jaar met 2
beroepskrachten
11 met 2 beroepskrachten
niet aanwezig

Er wordt flexibele opvang geboden. Wanneer er meer dan 15 peuters aanwezig zijn worden de
oudste peuters opgevangen in de ruimte van de buitenschoolse opvang. Tijdens de inspectie is dit
niet gezien door de toezichthouder maar is deze werkwijze besproken met de houder.
De houder 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. Dit is inzichtelijk door een overzicht van de aanwezige personeelsleden op het
planbord bij de ingang van de groepen.
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroep
ruimtes.
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. Tevens is de
mentor een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met
de ouders.
De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste twee vaste beroepskrachten zijn
toegewezen aan kinderen in de leeftijd tot één jaar.
Overtreding vaste beroepskrachten peutergroep
Ten tijde van de inspectie is er een beroepskracht van de peutergroep positief getest op Corona en
daarom afwezig. De overige beroepskrachten van de peutergroep zijn met haar in contact geweest
en daarom ook afwezig.
Op de dag van de inspectie staan er op de peutergroep 2 beroepskrachten van de babygroep.
Hierdoor is er geen vaste beroepskracht aanwezig voor de kinderen in de leeftijd vanaf 1 jaar. Dit
betreft een overtreding.
Echter is de overtreding een gevolg van de corona maatregelen waardoor de houder niet aan de
kwaliteitseisen kan voldoen. Hierdoor gelden er verzachtende omstandigheden.
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Volgens de houder en het pedagogisch beleid is de werkwijze binnen het Kindcentrum zo ingericht
dat alle beroepskrachten alle kinderen binnen het Kindcentrum kennen. De aanwezige
beroepskrachten zijn geen vaste gezichten voor de aanwezige kinderen maar zijn wel voldoende op
de hoogte van de persoonlijke kenmerken van de kinderen.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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)

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (20-10-2020 en via mailcontact)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (20-10-2020)
Personenregister Kinderopvang (ingezien op 20-10-2020)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (4 beroepskrachten)
Presentielijsten (week 42 en 43)
Personeelsrooster (week 42 en 43)
Pedagogisch beleidsplan (v008 2020, versie maart 2020)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2019 en 2020)
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Accommodatie
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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 met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Er is geconstateerd dat de 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.
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijk vaste stamgroepruimte.
Binnenruimte:
De binnenruimte voor de babygroep is ruim opgezet. Er zijn hoge en lage tafels. Daarnaast is er
klimmateriaal en materialen om de zintuigen te prikkelen aanwezig. Er is een open kast met
speelmateriaal en plekjes voor kinderen om zich terug te trekken bijvoorbeeld onder de hoge
boxen.
De ruimte voor de peutergroep is ingericht met hoge tafels, een bank, een huishoek en een
themahoek met een speeltent.
Er worden incidenteel peuters opgevangen in de ruimte van de BSO. Deze ruimte beschikt over
voldoende speelmateriaal en themaspullen voor de peutergroep.
Het Kindcentrum staat met 46 kindplaatsen geregistreerd.
Groepsruimte

m²

babygroep
peutergroep
extra ruimte BSO (voor
peutergroep)

78,81
55,49
53,2

Maximaal aantal
kinderen
16
15
15

Beschikbare m² per
kind
4,9
3,6
3,5

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 buitenruimten voor de baby- en peutergroep zijn samen ongeveer 500 m². Dat is 10,8 m² per
kind. De ruimten zijn ruim opgezet en uitdagend ingericht.
Er is een omheinde ruimte voor de babygroep en voor de peutergroep. De buitenruimte is
gedeeltelijk overdekt. Er is een gedeelte kunstgras en lage tafels. Er is voldoende speelmateriaal
voor de kinderen zoals constructiemateriaal, ballen. De ruimte voor de peuters is ingericht met een
zandbak, speelhuisje, trampoline, tafels en voldoende rijdend speelmateriaal. Er wordt incidenteel
ook gebruik gemaakt van de buitenruimte van de BSO.
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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 op de babygroep 7 slaapkamertjes met
duobedjes en 3 ledikantjes. Op de peutergroep zijn 2 slaapkamers met 2 duobedjes. In totaal zijn
er 21 slaapplaatsen. Dat is ruim voldoende voor het aantal kinderen.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (20-10-2020 en via mailcontact)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (20-10-2020)
Plattegrond (m² dov+psz+bso)
Plattegrond buitenspeelruimte
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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 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.
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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)
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;
- 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 )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
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 )
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 )
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)
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
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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

: Kinderopvang Elsendorp

Website

: http://kinderopvang-elsendorp.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000034168613

Aantal kindplaatsen

: 46

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang Elsendorp vof

Adres houder

: Elsendorpseweg 63

Postcode en plaats

: 5424 SB Elsendorp

KvK nummer

: 65444515

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

: 20-10-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 10-11-2020

Zienswijze houder

: 24-11-2020

Vaststelling inspectierapport

: 04-12-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 04-12-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 04-12-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 25-12-2020
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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.
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