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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 
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 22 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, 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 dat zowel bij de 
dagopvang als de BSO inzetbaar is. Door de kleinschaligheid zijn de lijnen naar ouders kort. Het 
kindercentrum heeft een betrokken en actieve oudercommissie bestaande uit 7 leden. 
 

Inspectiegeschiedenis 2015 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 jaren hebben er inspectiebezoeken plaats gevonden op 4 april 2016 en 31 juli 2017. 
De inspecties 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. 
 
De laatste inspectie heeft plaatsgevonden op 15 februari 2018 (tijdens de carnavalsvakantie). De 
inspectieactiviteiten tijdens deze inspectie richtten zich primair op de praktijk van het bieden van 
verantwoordelijke opvang. Tevens vond er een documentenonderzoek plaats op: het pedagogisch 
beleid, kwalificaties van beroepskrachten, roosters en planningen, achterwachtregeling en de 

aanwezigheid van een gekwalificeerde EHBO'er. Er werd, na het toepassen van overleg en 
overreding op de inhoud van het pedagogisch beleidsplan, volledig voldaan aan de getoetste 
inspectie-items.  
 
 
Huidige inspectie 
De jaarlijkse inspectie heeft plaatsgevonden op maandagmiddag 21 januari 2019. In dit 

inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico 
gestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de praktijk van verantwoordelijke 

kinderopvang middels een observatie en een interview met de beroepskrachten. Tevens heeft  er 
een documentenonderzoek plaats gevonden op: kwalificaties van beroepskrachten, kwalificaties 
pedagogisch beleidsmedewerker, roosters en planningen. 
 

 
Bevindingen op hoofdlijnen tijdens de inspectie 
Er wordt volledig voldaan aan de getoetste inspectie-items.  
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Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 
In het LRK staat de BSO Tok Tokkie geregistreerd met 20 kindplaatsen onder het 

registratienummer: 156481765. 
 
 

Wijziging kindplaatsen 
Vanaf 1 januari 2019 heeft de houder de mogelijkheid om 22 kinderen ( 4 tot 12 jarigen) in één 
basisgroep op te vangen. Op donderdagen vanaf 1 januari 2019 vangt de houder structureel 22 
kinderen op. De houder heeft via een wijzigingsformulier (d.d. 24-01-2019) de uitbreiding aan de 
gemeente Laarbeek kenbaar gemaakt. 
 
De houder heeft 80,60 m² bruto vierkante meter binnenspeelruimte beschikbaar. Als er 22 

kinderen worden opgevangen, is er voor ieder kind 3,6 m² binnenspeelruimte beschikbaar. 
Hiermee voldoet de houder aan de Wet Kinderopvang, daar de Wet voorschrijft dat er voor ieder 
kind minimaal 3,5 m² bruto vierkante meter binnenspeelruimte beschikbaar dient te zijn. 
 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Inleiding 
Binnen dit domein is gekeken of er in de praktijk wordt gehandeld volgens het pedagogisch 

beleidsplan. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt beoordeeld of er sprake is 
van verantwoorde buitenschoolse opvang waarbij zorg gedragen wordt voor de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. 
 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 

 
 

Pedagogisch beleid 
Tok Tokkie Kinderopvang 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 er voor zorgt dat er in de praktijk conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
 
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/buitenschoolse opvang (Besluit kwaliteit 

kinderopvang, art. 2). 
 
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 
volgt een praktijkvoorbeeld gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 
  

 

Citaat pedagogisch beleidsplan: 
'Op school moet een kind al de hele dag bezig zijn met van alles om het verstandelijke niveau van 
het kind te stimuleren. Bij Tok Tokkie kinderopvang komt een kind na school ook voor de 
gezelligheid en ontspanning. Het cognitieve wordt dus enkel spelenderwijs ontwikkeld.' 
 
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 

uitgevoerd. 
 
Kinderen hebben tijdens de inspectie zichtbaar de mogelijkheid om zich te ontspannen en 
schooldrukte af te reageren. Er is bewust een verdeling gemaakt van activiteiten tussen de twee 
verschillende ruimten. Beide ruimten hebben het afgelopen jaar een restyling ondergaan. Zo zijn 
de muren geschilderd en is nieuw materiaal aangeschaft.  In de grootste ruimte zijn 
activiteitenhoeken gecreëerd voor het drukkere spel, zoals: een bouwhoek, huishoek, make-

up/verkleedhoek, een hoek om hutten te bouwen. De kleinste groepsruimte wordt voornamelijk 
gebruikt als atelier, voor het spelen van gezelschapsspellen en kookactiviteiten. De 

beroepskrachten begeleiden kinderen om zelf te leren kiezen en initiatief te nemen in het aangaan 
van een activiteit. Er worden dagelijks activiteiten aangeboden waaraan de kinderen vrijblijvend 
mogen deelnemen. Het buitenspelen in de openbare speeltuin (aan de achterzijde van het 
kindercentrum) vindt bij voorkeur dagelijks plaats. 

 
 
Citaat pedagogisch beleidsplan: 
'De kinderen mogen hun eigen tijd indelen. Dat houdt in dat een pedagogisch medewerker aan de 
zijlijn meekijkt en als het kind vraagt om spelaanbod dat het geboden kan worden. 
Er is voldoende spelmateriaal aanwezig om genoeg stimulans te bieden. 
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De pedagogische medewerker ondersteunt het kind bij activiteiten door: 

1. actief optreden, passief bewaken en voelbare aanwezigheid; 
2. uitdagen en stimuleren tot grensverkenning van het eigen kunnen; 
3. troostend, helpend en bevestigend; 

4. een sensitieve houding; 
5. alertheid op restrictieve (beperkend, stoppend) houdingen.' 
 
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 
uitgevoerd. 
 

De beroepskrachten gaven aan dat ze een nieuwe werkwijze implementeren waarbij, voornamelijk 
de oudste kinderen, meer ruimte krijgen voor zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid bij het 
aangaan en uitvoeren van activiteiten. Tijdens de observatie is bijvoorbeeld gezien dat de kinderen 
(enthousiast) meehelpen met de tafel dekken, bekers drinken inschenken, afwassen. De 
beroepskrachten hebben hierdoor tijdens het tafelmoment 'hun handen vrij' en kunnen alle tijd 
nemen om met de kinderen in gesprek te gaan. 

 

De sfeer in de groep oogt ontspannen. Kinderen vertellen enthousiast verhalen aan elkaar en 
reageren respectvol naar elkaar en de beroepskracht. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

• Interview (2 aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) (19 kinderen. 2 beroepskrachten werkzaam) 
• Landelijk Register Kinderopvang 
• Website (www.toktokkiekinderopvang.nl) 
• Nieuwsbrieven 
• Plaatsingsoverzicht (eerste twee weken januari 2019) 
• Personeelsrooster (januari 2019) 

• Pedagogisch beleidsplan (2019) 
• Informatie beschikbare buitenruimte 
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Personeel en groepen 
 
Inleiding 
Binnen dit domein wordt het volgende getoetst: 
 
• Inschrijving en koppeling personenregister kinderopvang 
• Opleidingseisen en inzet van leerlingen 

• Aantal beroepskrachten 
• Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
• Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
Alle beroepskrachten, de houder en de huishoudelijk medewerkster staan op een juiste wijze 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. De houder heeft zorg gedragen voor de 
koppeling in het personenregister kinderopvang. 

 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Alle beroepskrachten beschikken over een beroepskwalificatie conform de cao Kinderopvang en cao 
Sociaal Werk. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 
De pedagogisch beleidsmedewerkers betreffen de houder en een beroepskracht. Zij zijn voor 1 
januari 2019 aangesteld als pedagogisch beleidsmedewerker. Beiden beschikken (nog) niet over 
een voor de werkzaamheden als pedagogisch beleidsmedewerker passende opleiding en zijn in 

opleiding voor Pedagogisch Educatief Professional (Associate degree) . De houder kan aantoonbaar 
maken dat naar verwachting de (erkende) diploma's voor 1 januari 2021 zijn behaald. Hiermee 
voldoet de houder aan de overgangsregeling. 
 
 
Aantal beroepskrachten 

Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef van 2 weken) geconstateerd dat er voldoende 

beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 
 
Indien kinderen bij een activiteit, zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging tot het aantal in te zetten beroepskrachten. 
 
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder een achterwacht heeft ingesteld en de 
werkzame personen hierover heeft geïnformeerd. 
 
Wanneer er tijdens de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten slechts één beroepskracht 

in het kindcentrum wordt ingezet, is tenminste één andere volwassene in het kindcentrum 
aanwezig. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
De wijze waarop de verdeling van de uren aan pedagogisch beleidsmedewerker/coach schriftelijk 

wordt vastgelegd kan nog niet worden beoordeeld door de toezichthouder. Dit is vanwege het feit 
dat de houder van een kindercentrum dit *'jaarlijks' dient te bepalen. (zie Besluit kwaliteit 
kinderopvang, artikel 8, lid 3.) 
 
Het bovengenoemde besluit is per 01-01-2019 in werking getreden, waardoor de houder in 2019 
de tijd heeft om de invulling van het besluit aantoonbaar te maken. 
 

*Definitie jaarlijks: wat elk jaar gebeurt 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
De opvang vindt plaats in één vaste basisgroep genaamd de Krekels. Er worden maximaal 22 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jarigen opgevangen. * zie beschouwing aanvraag aanpassen 

LRK van 20 naar 22 kindplaatsen, mits voldoende bruto m². 
 
Mentorschap 
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. 
 

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
Geconstateerd is dat de Nederlandse voertaal wordt gebruikt. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview (2 aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (19 kinderen. 2 beroepskrachten werkzaam) 
• Personen Register Kinderopvang (inzage 23-01-2019) 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht (3 beroepskrachten) 
• Website (www.toktokkiekinderopvang.nl) 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (alle beroepskrachten) 
• Overzicht structureel aanwezige personen 

• Overzicht ingeschreven kinderen 
• Beleid achterwacht 
• Plaatsingsoverzicht (eerste twee weken januari 2019) 
• Presentielijsten (januari 2019) 
• Personeelsrooster (januari 2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (2019) 
• bewijs deelname Ad PEP (Fontys) van houder en beroepskracht 
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door 
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag 
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar 
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de 
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag 

is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 

Wanneer de houder van een kindercentrum redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de 

personen die op basis van artikel 1.50 lid 3 in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het 
gedrag, niet langer aan de vereisten voor het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al dan niet op 
verzoek van de toezichthouder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de betreffende 
persoon. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee 
maanden. 
(art. 1.50 lid 7 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 
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 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 

verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal 
minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in 
opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt 

gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 
Wet kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

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 basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten, leidt dit niet 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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een basisgroep als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe 

leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene 
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum 
aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 

welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 
conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
(art 1.50 lid 2 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 

herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 

door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
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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 :  V. van  K. 
 

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

Planning 
Datum inspectie : 21-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 23-01-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 19-02-2019 
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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 per mail aangegeven akkoord te gaan met de inhoud van het rapport. Er volgt 
zodoende geen aparte zienswijze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


