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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Tok Tokkie is een kleinschalig particulier kindercentrum dat opgericht is in 
november 1999. Sinds 2002 is het kindercentrum gevestigd is in een voormalig winkelpand in het 

centrum van Aarle-Rixtel. Het winkelpand heeft destijds een grondige verbouwing ondergaan. De 
ingang van het kindercentrum ligt aan de achterzijde van het pand aan de Dijkmanstraat, tussen 
nummer 7 en 9. 
  
Het kinderdagverblijf heeft één groep Buitenschoolse opvang (BSO), genaamd de Krekels. Er 
worden maximaal 20 kinderen in de BSO opgevangen. De kinderen hebben een leeftijd van 4 tot 
12 jaar. Er wordt ook voorschoolse opvang (VSO) geboden van maandag t/m vrijdagochtend.  

  

Naast BSO biedt de houder dagopvang in twee stamgroepen, namelijk een babygroep (Kevertjes) 
en een peutergroep (Torretjes). 
  
De BSO heeft de beschikking over twee ruimtes in het pand en maakt incidenteel gebruik van de 
centrale speelhal (44 m²). Er is een aangrenzende buitenruimte voor de dagopvang en die 

incidenteel door de BSO wordt gebruikt. De kinderen maken gebruik van het openbare speelveldje 
dat aan de achterkant van het kindercentrum ligt. 
  
In het kindercentrum wordt al jaren gewerkt met een vast team beroepskrachten die zowel bij de 
dagopvang als de BSO inzetbaar zijn. Door de kleinschaligheid zijn de lijnen naar ouders kort. Het 
kindercentrum heeft een betrokken en actieve oudercommissie bestaande uit 7 leden. 
  

Inspectiegeschiedenis 2013 tot heden 
De BSO wordt sinds 2008 jaarlijks bezocht door de GGD. De laatste reguliere inspectie waarbij alle 
items van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn getoetst dateert van 2011. 
  
De afgelopen vier jaar hebben er inspectiebezoeken plaats gevonden op 15 augustus 2013, 21 
januari 2014 , 14 april 2015 en 4 april 2016. Deze inspectie waren onaangekondigd en op grond 

van kernelementen van de wet Kinderopvang. Bij bovengenoemde inspecties voldeden de 

getoetste items volledig aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Huidige inspectie 
Op 31 juli 2017 is BSO Tok Tokkie bezocht voor een onaangekondigd onderzoek. In dit 
inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 

bepaald. Deze inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met het domein veiligheid en gezondheid. 
  
Conclusie 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en 
waarden.   
  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
  
 
Pedagogische praktijk 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (januari 2015). Onderstaande beschrijvingen zijn 

aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de cursieve 
beschrijving uit het veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 
  
Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden op een maandagochtend 
gedurende de derde week van de zomervakantie. Er waren er 8 kinderen op de BSO aanwezig, met 
één vaste beroepskracht. Tijdens de observatie zijn verschillende activiteiten waargenomen, zoals: 
zelfstandig spel, een uitstapje naar de supermarkt om boodschappen te doen en een creatieve 

activiteit waarbij de kinderen van gips stoepkrijt maken. Er heerst een gemoedelijke vakantiesfeer, 
waarbij alle kinderen actief deelnemen aan de aangeboden activiteiten. 
  
Conclusie 
Tijdens de observaties op de groepen is gezien, dat wordt voldaan aan de vier pedagogische 
basisdoelen: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht 

van normen en waarden. 
  
  

Uitvoering pedagogisch beleid 
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt, dat de houder er voor zorgt dat 
beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan. De houder vertelt 
in het gesprek dat het pedagogisch beleidsplan jaarlijks (in januari) wordt bijgesteld. De 

beroepskrachten hebben middels een vergadering inbreng in de aanpassingen van het beleidsplan. 
Tevens staat het beleidsplan jaarlijks op de agenda van de oudercommissie. 
  
Vanuit het interview met de beroepskracht en observatie in de groep blijkt dat werkwijzen dagelijks 
worden geëvalueerd. Doordat het team pedagogisch medewerkers klein is (7 vaste 
beroepskrachten en 1 invalkracht), vindt er vrijwel dagelijks met de werkzame beroepskrachten 
een dag-evaluatie plaats. Doordat de houder mede op de groep werkzaam is, coacht en begeleidt 

zij de beroepskrachten in het uitvoeren van het pedagogisch beleid en werkwijzen. 
  
  
Emotionele veiligheid 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Het draagt bij aan het welbevinden van 
het kind en het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen. Als een kind zich veilig voelt, 

gaat het op ontdekking en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt 

zelfvertrouwen en er kan innerlijke groei plaatsvinden door positieve ervaringen. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de emotionele veiligheid gewaarborgd wordt: 
 De beroepskracht heeft volop gesprekjes met de kinderen vanuit de interesses en behoeften 

van de kinderen. De beroepskracht luistert actief en laat merken dat zij het kind begrijpt en 

reageert daar adequaat op. Kinderen komen naar de beroepskracht toe om een praatje te 
maken, een emotie te delen of iets persoonlijks te vertellen. Het welbevinden van de kinderen 
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oogt goed. Zij ogen ontspannen en zijn bezig met spel. Alle kinderen schakelen de 
beroepskrachten in als ze hulp nodig hebben. 

 De beroepskracht gedraagt zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zo komt een kind 
vertellen dat het net te laat op het toilet was. De beroepskracht stelt het kind gerust. Zonder 
dat de andere kinderen het in de gaten hebben, krijgt het kind droge kleren. Het kind voelt 

zich zichtbaar vertrouwd en begrepen door de beroepskracht. 
  
Persoonlijke competentie 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op de 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 

onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie gewaarborgd wordt: 
  
 De beroepskracht biedt passende steun bij het ontdek-/ en leerproces van kinderen 

door gerichte vragen te stellen en de kinderen zelf beslissingen te laten nemen. Zo is zichtbaar 

dat de beroepskracht met de kinderen naar de supermarkt gaat en de kinderen zelf de 
boodschappen laat doen. Zij helpt waar noodzakelijk door hulpvragen aan de kinderen te 
stellen, bijvoorbeeld: "We hebben nog eieren nodig?,.. We hebben brood besteld op naam van 
Tok Tokkie, wie kan het brood gaan halen?"  De kinderen genieten zichtbaar van de 
zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid die ze krijgen. Ze krijgen een groot compliment 
van de beroepskracht nadat ze hebben afgerekend. 

 De beroepskracht organiseert het activiteitenprogramma in overleg met de kinderen. Zo vraagt 
de beroepskracht welke kinderen er zin hebben om stoepkrijt te maken van gips en verf. Alle 
kinderen willen dit graag en experimenteren met de ingrediënten. De spelbetrokkenheid is 
hoog bij de kinderen tijdens de activiteit. 

  
Sociale competentie 
De interacties met leeftijdgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan 

groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale kennis en 
vaardigheden. Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende 
leeftijdsgenoten bevordert de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. 
Goede relaties met leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun 
spel. In een vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en 

sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen. 

  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de sociale competentie gewaarborgd wordt: 
 De beroepskracht begeleidt de interacties tussen de kinderen onderling en stimuleert hen om 

elkaar te helpen. Zo is zichtbaar dat de kinderen, tijdens de creatieve (krijt-)activiteit, de 
beroepskracht met regelmaat om hulp vragen. De beroepskracht stimuleert de kinderen om 
elkaar te helpen. Er heerst een prettige groepssfeer. 

  
Overdracht van waarden en normen 
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 

  
Observatie 

Tijdens de observatie is gezien dat de overdacht van normen en waarden gewaarborgd wordt: 
 Kinderen zijn zichtbaar op de hoogte van regels, omgangsvormen en gedragsafspraken. De 

regels en omgangsvormen hangen in de groepsruimte en tijdens de observatie is zichtbaar dat 
de kinderen kennis hebben van de regels. Tijdens de wandeling van de BSO naar de 

supermarkt lopen alle kinderen twee-aan-twee. De kinderen weten precies op welke 
momenten ze moeten stoppen en wachten tot de beroepskracht op de weg staat, zodat de 
kinderen veilig kunnen oversteken. Ook in de supermarkt blijven de kinderen twee-aan-twee 
lopen. De beroepskracht laat de kinderen zelf nadenken over afspraken, bijvoorbeeld: "We 
komen zo bij de parkeerplaats van de supermarkt, wie weet welke afspraak we dan 
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hebben?" De beroepskracht is consequent en kindgericht, er is sprake van samenwerking met 
de kinderen. 

  
 
Gebruikte bronnen: 

 Vragenlijst oudercommissie (19-01-2017) 
 Interview (Beroepskracht werkzaam op 31-07-2017) 
 Observaties (ma 31-07-2017, 10.15-11.30 uur, 8 kinderen aanwezig met één Beroepskracht 

(Judith)) 
 Website (http://www.toktokkiekinderopvang.nl/) 
 Pedagogisch beleidsplan (25-01-2017) 



 

7 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 31-07-2017 
Tok Tokkie Kinderopvang te Aarle-Rixtel 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio en de basisgroep zijn gecontroleerd tijdens de observatie. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

De, tijdens de inspectie aanwezige, beroepskracht (steekproef) beschikt over een geldige 
verklaring omtrent het gedrag (in het kader van de continue screening). 
  
  
Passende beroepskwalificatie 
De, tijdens de inspectie aanwezige, beroepskracht (steekproef) beschikt over passende 
beroepskwalificatie zoals opgenomen in de CAO Kinderopvang. 

 

 
Opvang in groepen 
De BSO bestaat uit één basisgroep van maximaal 20 kinderen. Er is een aantal kinderen dat 
flexibel komt. De ouders geven ruim van tevoren door op welke dagen de kinderen komen. 
  
Er wordt tevens voorschoolse opvang geboden. 

  
De kinderen die de BSO bezoeken komen voornamelijk van basisschool Brukelum, enkele kinderen 
komen van de overige basisscholen in Aarle-Rixtel of Beek en Donk. 
  
 
Beroepskracht-kindratio 

Uit de informatie van de beroepskracht en de aanwezigheidslijsten van de laatste twee weken van 
juni 2017, blijkt dat er voldoende beroepskrachten ingezet worden voor de voorschoolse opvang en 
de BSO 
  
Er zijn twee vaste beroepskrachten werkzaam op de BSO. 
  

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht werkzaam op 31-07-2017) 
 Observaties (ma 31-07-2017, 10.15-11.30 uur, 8 kinderen aanwezig met één Beroepskracht 

(Judith)) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (1 beroepskracht) 
 Diploma's beroepskrachten (1 beroepskracht) 
 Presentielijsten (laatste twee weken juni 2017) 

 Personeelsrooster (laatste twee weken juni 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 

volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie betreft. 
  
In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met het beleid veiligheid en 
gezondheid. 
   

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is op 24-08-2017 uitgevoerd door de houder. De 
houder maakt gebruik van de digitale Risicomonitor kinderopvang. 
De Risicomonitor is een erkend en branchespecifiek online instrument waarmee je de RI's (risico-
inventarisaties) Arbo, Veiligheid en Gezondheid kunt uitvoeren. De houder inventariseert door 
eenmalig overzichtelijke lijsten in te vullen en stelt vervolgens actieplannen op, registreert 

ongevallen en genereert rapportages.  De Risicomonitor is ontwikkeld door VeiligheidNL en FCB. 

  
De risico-inventarisatie is uitgevoerd in alle, voor kinderen, toegankelijke ruimtes. 
  
Veiligheid en gezondheid in de praktijk 
Tijdens het interview met de beroepskracht zijn de onderstaande onderwerpen besproken. De 
beroepskracht kon tijdens het interview en de observatie aantoonbaar maken dat er op 

onderstaande onderwerpen wordt gehandeld conform het beleid veiligheid en gezondheid: 
 beleid handen wassen; 
 voedingsbeleid; 
 ongevallenregistratie; 
 medicijnverstrekking; 
 allergieën bij kinderen; 

 afspraken en regels omtrent het veilig gebruik van materialen in de groepsruimten; 
 vervoersbeleid bij uitstapjes; 
 ontruimingsplan. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft in de sanitaire ruimte van de dagopvang een map liggen met het pedagogisch 

beleidsplan en een samenvatting met relevante onderwerpen van de meldcode, zoals de 
signaallijsten, observatieformulieren, aandachtspunten voor gesprek, meldplicht. Daarnaast zit in 
deze map de meldcode voor de kinderopvang, versie juli 2013, die is gebaseerd op de basis 
meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. (ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang). 
  
Beroepskrachten bespreken jaarlijks de verschillende documenten van de meldcode in het 

teamoverleg. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht werkzaam op 31-07-2017) 
 Observaties (ma 31-07-2017, 10.15-11.30 uur, 8 kinderen aanwezig met één Beroepskracht 

(Judith)) 
 Sociale kaart (2013) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (24-08-2017) 

 Risico-inventarisatie gezondheid (24-08-2017) 
 Actieplan veiligheid (24-08-2017) 
 Actieplan gezondheid (24-08-2017) 
 Ongevallenregistratie (2016-heden) 

 Huisregels/groepsregels (in groepsruimte aanwezig op 31-07-2017) 
 Meldcode kindermishandeling (2013) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Tok Tokkie Kinderopvang 

Website : http://www.toktokkiekinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Tok Tokkie Kinderopvang 
Adres houder : Dorpsstraat 46a 

Postcode en plaats : 5735EE Aarle-Rixtel 
KvK nummer : 17116133 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Verone van Kilsdonk 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Laarbeek 
Adres : Postbus 190 
Postcode en plaats : 5740AD BEEK EN DONK 
 

Planning 
Datum inspectie : 31-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 29-08-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 03-10-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder van Tok Tokkie Kinderopvang heeft in een email op 12-09-2017 aangegeven geen 
gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze aan te leveren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


