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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 twee groepen dagopvang, namelijk een babygroep (Kevertjes) en een 
peutergroep ( Torretjes). Daarnaast is er één groep buitenschoolse opvang (4-12 jaar) in het pand 
ondergebracht en wordt voorschoolse opvang aangeboden. 

  

De groepsruimten hebben in het midden een sanitaire ruimte met twee peutertoiletten. Daarnaast 
is er een aparte keuken, die vanuit beide groepen toegankelijk is. De ruimten zijn ingericht met 
verschillende speelhoeken en spelmateriaal om de ontwikkeling van de verschillende leeftijden te 
stimuleren. Bij de entree is een speelhal. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het 
kindercentrum en heeft lage struiken zodat er hoeken gecreëerd kunnen worden. Daarnaast geven 

een aantal houten elementen (stammen en vlonders) de tuin een avontuurlijk karakter. 
  
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. 
  
Drie beroepskrachten hebben in het verleden een certificaat voorschoolse educatie behaald. De 

houder geeft tijdens het gesprek aan, bewust te kiezen om geen voorschoolse educatie aan te 
bieden volgens een strak omlijnd programma. Wel wordt er gewerkt met het kindvolgsysteem 
Welbevinden in Beeld. Het komende jaar zal, volgens de houder, een nieuw kindvolgsysteem 
worden geïmplementeerd, genaamd 'KIJK!'. Middels het kindvolgsysteem 'KIJK!' kan een 
beroepskracht de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen en digitaal verwerken. Alle scholen in 
Laarbeek werken tevens met 'KIJK!' waardoor de doorgaande leerlijn efficiënter en concreter kan 

plaatsvinden. Alle beroepskrachten van Tok Tokkie starten dit jaar met de training KIJK!. 

  
Inspectiegeschiedenis 2014-heden 
De dagopvang 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. Vanaf 2012 is de dagopvang onaangekondigd bezocht op grond van 
kernelementen. 

  
Jaarlijkse inspectie op 16 januari 2014  
Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum niet volledig aan de wet Kinderopvang. Een 
vijftal items voldeden niet. De toezichthouder heeft Overleg en Overreding toegepast waarbij de 
onderstaande overtredingen binnen het inspectieproces door de houder werden opgelost. 
  
 Domein Pedagogisch beleid, het pedagogisch beleidsplan was onvolledig op de wijze waarop 

het vierogenprincipe was vormgegeven; 
 Domein Personeel: er ontbraken Verklaring omtrent het gedrag; 
 Domein Ouderrecht: het klachtenjaarverslag en het klachtenjaarverslag oudercommissie 

ontbraken. 
Één overtreding op het handelen conform de richtlijnen veilig slapen werd niet opgelost. Er heeft 
op dit item door de gemeente geen handhaving plaatsgevonden. 
  

Jaarlijkse inspectie 14 april 2015 
Tijdens deze inspectie zijn alle domeinen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
Peuterspeelzalen getoetst.  Er werd volledig voldaan aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
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Inspectie 12 april 2016 
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste items, op één item na, voldoen aan de 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De houder had de pauzetijden op het 
verkeerde moment georganiseerd, waardoor de beroepskracht-kind-ratio niet juist was. Daarnaast 
werden er enkele aandachtspunten geconstateerd rondom het beleid veiligheid. 

  
Huidige inspectie 
Op 19 januari 2017 is dagopvang 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 inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties en het pedagogisch beleidsplan en het 

domein ouderrecht. 
  
  
Conclusie 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste items, na het toepassen van 
*overleg en overreding op twee items, voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen. 

*Middels het toepassen van overleg en overreding geeft de toezichthouder de houder een 
eenmalige mogelijkheid om overtredingen (documentenaanpassing) alsnog op te lossen. Op de 
onderstaande items is Overleg en Overreding toegepast: 
1. Het pedagogisch beleidsplan bevatte onvoldoende in duidelijke en observeerbare termen een 

beschrijving van de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de 
ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar 

passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 
2. Het pedagogisch beleidsplan bevatte onvoldoende in duidelijke en observeerbare termen een 

beschrijving van de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de 
taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 

Op 18-01-2017 is het aangepaste pedagogisch beleidsplan ontvangen en door de toezichthouder 
opnieuw beoordeeld. De overtreding op de twee inspectie-items ‘pedagogisch beleid’ is hiermee 
opgelost.  

  
  
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) 
In het LRKP staat de dagopvang geregistreerd met 28 kindplaatsen, er is voldoende vierkante 
meter beschikbaar voor dit kindaantal. De houder geeft aan dat in de praktijk een maximale 

groepsgrootte wordt aan gehouden van 9 (babygroep) en 14 (peutergroep). 

  
  

 
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 0 – 4 jaar. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Tok Tokkie heeft pedagogisch beleidsplan dat tevens dient als werkplan. In het beleidsplan is het 

binnen de organisatie geldende beleid verwoord. 
  
Het pedagogisch beleidsplan bevat informatie over: 
 Beschrijving van de visie. Met als hoofdmotto: 'Laat kinderen kind zijn'; 
 De visie en werkwijzen worden beschreven middels subdoelen welke zijn uitgewerkt per 

leeftijdsgroep. In de onderstaande subdoelen worden de vier basisdoelen van Riksen-Walraven 
toegelicht, onder 

1. Veiligheid en geborgenheid 
2. Zelfvertrouwen, eigenwaarde en respect  
3. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid  
4. Stimuleren van de ontwikkeling: 1. motorische ontwikkeling 2. zintuiglijke ontwikkeling 3. 

spraak/taal ontwikkeling 4. verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling 5. sociale ontwikkeling 6. 
zorgen en problemen 

5. Uiten van gevoelens 
6. Normen en waarden 
7. Stimuleren van spel. 

  
 De groepsgrootte, werkwijzen groepen en de vaste pedagogische medewerkers; 
 Dagindeling; 
 Vierogenbeleid; 

 Werkwijze als ouders een extra dagdeel opvang aanvragen; 
 Wenbeleid; 
 Achterwachtregeling bij calamiteiten; 
 Protocollen en andere beleidsvormen. 
  
  
Overleg en Overreding op twee items inhoud pedagogisch beleidsplan 

Tijdens het eerste documentenonderzoek werden de twee onderstaande items onvolledig 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan: 
1. Het pedagogisch beleidsplan bevatte onvoldoende in duidelijke en observeerbare termen een 

beschrijving van de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de 
ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar 
passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 

2. Het pedagogisch beleidsplan bevatte onvoldoende in duidelijke en observeerbare termen een 

beschrijving van de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de 
taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 

Op de bovenstaande items heeft Overleg en Overreding plaatsgevonden tussen de toezichthouder 
en de houder. De toezichthouder geeft de houder daarmee een eenmalige mogelijkheid om 
overtredingen (documentaanpassing) alsnog op te lossen. Op 25-01-2017 is het aangepaste 
pedagogisch beleidsplan ontvangen en door de toezichthouder opnieuw beoordeeld. De overtreding 

op de inspectie-items ‘pedagogisch beleid’ is hiermee opgelost.  
 
 



 

6 van 20 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-01-2017 
Tok Tokkie Kinderopvang te Aarle-Rixtel 

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 reguliere 
donderdagochtend (d.d. 19-01-2017), in beide groepen dagopvang. Zichtbaar is dat alle 
beroepskrachten al vele jaren werkzaam zijn bij Tok Tokkie. Er heerst een gemoedelijke sfeer. Dit 
blijkt uit het feit dat de kinderen ontspannen ogen, er vriendelijke gesprekken plaatsvinden en de 
taakverdeling tussen beroepskrachten soepel verloopt. 

  
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 de interviews met vier beroepskrachten en observatie in de groepen 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: 
 Het welbevinden van de kinderen in zowel de babygroep als de peutergroep oogt goed. Er is 

een aangename sfeer in beide groepen. De kinderen gedragen zich ontspannen en zijn 
geconcentreerd bezig met hun spel. De kinderen genieten zichtbaar van de activiteiten die zij 
krijgen aangeboden, zoals bij de peuters: het buitenspel, een knutselactiviteit en een ontdek-
activiteit. In de babygroep genieten de kinderen tijdens zingen van liedjes, terwijl de 

beroepskracht hun brood smeert voor de lunch. Kinderen ogen trots als ze van de 
beroepskrachten een inhoudelijk complimentje krijgen, bijvoorbeeld een compliment naar 
een peuter: "Dat watje zit mooi en stevig vastgeplakt, goed zo!".  

 De beroepskrachten gaan in op ieder initiatief van een kind, waarna gesprekjes ontstaan. De 
beroepskrachten hebben oog voor alle aanwezige kinderen. 

  
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 beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling, waarbij een duidelijke afwisseling is 

in activiteiten (druk/rustig/gezamenlijk spel/ vrij spel). Dagelijks wordt er minimaal 1 x of 
liefst vaker naar buiten gegaan. De activiteiten die worden aangeboden bieden zichtbaar 
uitdaging, zonder kinderen te overvragen of te onderschatten. Zo is in de peutergroep 
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zichtbaar dat alle peuters een sneeuwpop met watjes op papier plakken. De driejarige 
kinderen worden gestimuleerd en extra uitgedaagd, bijvoorbeeld door de zeggen: "Probeer het 

watje op de lijn te plakken". Bij de jongere peuters staat voornamelijk de oriëntatie en het 
ontdekproces van de materialen centraal, zo zeggen de beroepskrachten: "Dat voelt gek een 
watje". 

 De kinderen gedragen zich zelfstandig en zelfverantwoordelijk bij het aangaan van activiteiten, 
zoals zelfstandig op een stoel gaan zitten en aan- en uitkleden. Kinderen krijgen de ruimte 
voor participatie en zelfsturing. Zo is in de babygroep gezien dat de baby's mogen aanwijzen 
welk beleg ze op hun brood willen. 

  
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 beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor inrichting een 

aankleding van de ruimte. Zo is de ruimte tijdens de inspectie versierd rondom het thema 
Winter. Er is een thematafel (waar bijvoorbeeld schaatsen en boeken op liggen), er is een 
raamschildering gemaakt en de ruimte is versierd met knutselwerkjes rondom het thema 

Winter. Naast zelfstandig spel, worden er groepsactiviteiten georganiseerd, zoals de 
knutselactiviteit tijdens de observatie. Gezien is dat de beroepskrachten de kinderen 
aanspreken op hun medeverantwoordelijkheid en omgang met elkaar. Bijvoorbeeld: Een kind 
wil de plakpot voor zichzelf houden. De beroepskracht zegt: "<naam kind> zet het plakpotje 
maar tussen jou en <naam kind> in, dan kunnen jullie samen delen met de plak." Het kind 
zegt hierop: "Nee, samen delen is niet leuk." Waarop de beroepskracht met het kind een 
luchtig gesprekje aangaat, waarin het belang/moraal van 'samen delen' centraal staat. 

  
  
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: 
 De beroepskrachten begeleiden kinderen actief in het leren kennen en omgaan met afspraken 

in de groep. Zo is in de babygroep zichtbaar dat aan kinderen geleerd wordt om op elkaar te 

wachten. Zo krijgen alle kinderen één voor één een boterham. Als de beroepskracht alle 
boterhammen heeft gesmeerd, mogen de kinderen na het zingen van een lied gaan eten. Als 
een kind de afspraak nog niet goed kent, wordt dit in alle rust uitgelegd. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. W.N. Strik) 

 Interview (drie beroepskrachten en houder) 
 Observaties (10.45-12.30 uur. Beide groepen: Kevertjes 6 kinderen met 2 pm'ers, Torretjes 13 

kinderen met 2pm'ers) 
 Website (www.toktokkiekinderopvang.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (Januari 2016 (ontvangen op:20-01-2017 ), Herzien op: 25-01-2017) 
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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 stamgroepen zijn gecontroleerd tijdens de observatie. 
  
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder en de drie aanwezige beroepskrachten werkzaam tijdens de inspectie beschikken over 
een geldige verklaring omtrent het gedrag (in het kader van de continue screening). De 
beroepskrachten zijn gescreend op de functie-aspecten 84 (belast met zorg voor minderjarigen) en 
86 (kinderopvang). 

  

  
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle vier de werkzame beroepskrachten op 19-01-2017 beschikken over een passende 
beroepskwalificatie conform de CAO kinderopvang. 
 

 
Opvang in groepen 
 
De dagopvang heeft twee stamgroepen met in totaal 28 kindplaatsen. In het pedagogisch 
beleidsplan staat de volgende indeling voor de dagopvang. 
  

Groep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

De Kevertjes 0-2 jaar 12 

De Torretjes 2-4 jaar 16 

  
In de praktijk worden er in de groep Kevertjes maximaal 9 kinderen opgevangen en in de groep 

Torretjes 14 kinderen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
De bezetting wordt gepland met de rekentool van ratio.nl. Tussen 7.30 en 8.30 uur worden de 
kinderen gezamenlijk opgevangen in de speelhal. Daarnaast worden de groepen, in principe, niet 
samengevoegd. In het pedagogisch beleidsplan wordt vermeld dat kinderen incidenteel of 
structureel een extra dag kunnen afnemen. 
  
Incidenteel maakt de peutergroep  gebruik van de ruimte van de bso om gerichte activiteiten te 

kunnen doen met de drieplussers. 
  
Overtreding afwijkende inzet B-K-R opgelost 
Tijdens de vorige inspectie werd geconstateerd dat beroepskrachten pauzeerden rond 10.15 uur, 
waardoor er niet aan de beroepskracht-kindratio conform 1ratio.nl werd voldaan. 
  
Tijdens de huidige inspectie is gezien dat deze overtreding is opgelost. Beroepskrachten pauzeren 

enkel tijdens de gebruikelijke middagpauze (ergens tussen 12.30-15.00 uur). De beroepskrachten 
vertellen tijdens het interview dat ze veelal in de groepsruimte pauzeren als de meeste kinderen 
slapen. 
  
  
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. W.N. Strik) 
 Interview (drie beroepskrachten en houder) 
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 Observaties (10.45-12.30 uur. Beide groepen: Kevertjes 6 kinderen met 2 pm'ers, Torretjes 13 
kinderen met 2pm'ers) 

 Website (www.toktokkiekinderopvang.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (3 beroepskrachten en houder) 
 Diploma's beroepskrachten (3 beroepskrachten en houder (tevens beroepskracht)) 

 Presentielijsten (week 2 en 3 2017) 
 Personeelsrooster (week 2 en 3 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is in de praktijk gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met het beleid 

veiligheid en gezondheid. Tevens is de kennis bij de beroepskrachten over de inhoud van de 
meldcode getoetst. 
  
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid worden jaarlijks in april uitgevoerd door de 
houder. Het kindercentrum maakt gebruik van de digitale Risicomonitor Kinderopvang. De houder 
en een beroepskracht werken met de risicomonitor sinds de start van de risicomonitor. 
  
Uitvoering praktijk beleid veiligheid en gezondheid 
Op grond van gesprekken met de pedagogisch medewerkers en de observatie op de groepen is 
geconcludeerd, dat het personeel het beleid veiligheid en gezondheid kent en over het algemeen 

op een juiste wijze in de praktijk brengt, onderstaande onderwerpen zijn tijdens de inspectie 

besproken: 
 Veilig slapen (o.a. aanschaf van gecertificeerde bedden, inbakeren); 
 Medicatie toediening; 
 Preventie rondom allergieën bij kinderen; 
 Ontruiming; 
 Bedrijfshulpverlening; 

 Hygiënisch werken (tijdens verschoning, handen-was-beleid); 
 Voedselveiligheid/ temperatuur koelkast; 
 Ventilatievoorzieningen en beleid omtrent een gezond binnenmilieu; 
 Ongevallen. 
  
  

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 houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. W.N. Strik) 
 Interview (drie beroepskrachten en houder) 
 Observaties (10.45-12.30 uur. Beide groepen: Kevertjes 6 kinderen met 2 pm'ers, Torretjes 13 

kinderen met 2pm'ers) 
 Sociale kaart (2013) 
 Huisregels/groepsregels (2016 (gepubliceerd op website)) 

 Meldcode kindermishandeling (2013) 
 Pedagogisch beleidsplan (Januari 2016 (ontvangen op:20-01-2017 ), Herzien op: 25-01-2017) 



 

11 van 20 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-01-2017 
Tok Tokkie Kinderopvang te Aarle-Rixtel 

 

Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 

informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders via: 

 Het intakegesprek; 
 Breng- /haalmomenten; 
 Schriftelijke mededelingen via mail of per brief; 
 Via de Toktueel (elk kwartaal), inclusief nieuwsbericht via de oudercommissie; 
 Jaarlijkse ouderavond; 
 De notulen en verslagen die ook voor ouders nuttig en/of interessant zijn worden in de 

ouderraad map gedaan die voor ouders en medewerkers ter inzage ligt in de commoderuimte, 

net zal het pedagogisch beleid en de huisregels. 

 de website: www.toktokkiekinderopvang.nl 
  
Inspectierapport op de website 
De houder heeft de inspectierapport van de GGD gepubliceerd op de website, onder de link 
downloads ( http://www.toktokkiekinderopvang.nl/downloads/) 
  

Informatie over klachtenregeling 
Op de site staat onder downloads het huisreglement beschreven. Onder artikel 12 wordt de 
klachtenregeling kort benoemd. Daarnaast informeert de houder iedere ouder tijdens het 
intakegesprek over de gehele klachtenregeling. Tevens is de klachtenregeling en het 
klachtenformulier voor ouders in te zien in de ouderraadmap (welke in de commoderuimte voor 
ouders vrij ter inzage ligt). 

  
 
Oudercommissie 
 
Er is een oudercommissie ingesteld bestaande uit 7 leden. De leden vertegenwoordigen alle 
stam/basisgroepen. Aangezien ouders kinderen hebben in verschillende leeftijden van 0 tot 12 

jaar. 

  
Vragenlijst en notulen oudercommissie 
De oudercommissie heeft ten behoeve van de inspectie een vragenlijst ingevuld Uit de antwoorden 
op de vragenlijst en drie notulen van de oudercommissie-vergaderingen kan geconcludeerd worden 
dat de oudercommissie tevreden is over de wijze waarop de houder de ouders en oudercommissie 
voorziet van informatie en tevreden is over de algemene kwaliteit van de geboden kinderopvang. 
  

Reglement oudercommissie 
De oudercommissie heeft een reglement oudercommissie vastgesteld op 11-03-2014. 
  
Aandachtspunten reglement oudercommissie 
Het reglement oudercommissie is verouderd op een aantal items. Omdat uit de praktijk blijkt dat 
de oudercommissie wel degelijk kennis heeft van huidige regelgeving en de houder heeft 

aangegeven het reglement aan te passen, worden onderstaande items als aandachtspunt 
beschouwd, namelijk: 
 Artikel 5 Werkwijze oudercommissie. In het reglement staat benoemd dat de oudercommissie 

zich kan wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie genaamd de Klachtenkamer (SKK). 
Per 01-01-2016 is TokTokkie aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 

 Artikel 6 Verzwaard adviesrecht oudercommissie. De houder heeft een reglement 
oudercommissie opgesteld. In het reglement zijn verouderde adviesbevoegdheden van de 

lokale oudercommissie vastgelegd. De houder dient in het reglement de actuele 
adviesbevoegdheden op te nemen ( Zie Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, 
*Artikel 1.60 lid 1a t/m f). *Artikel 1.60Artikel 1. De houder van een kindercentrum of van een 
gastouderbureau stelt de oudercommissie in ieder geval in de gelegenheid advies uit te 
brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot: a. de wijze waarop uitvoering wordt 
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gegeven aan artikel 1.50, eerste lid, in het bijzonder het pedagogisch beleid dat wordt 
gevoerd, respectievelijk artikel 1.56, eerste lid, in het bijzonder het beleid dat wordt gevoerd 

inzake het door de gastouder te voeren pedagogisch beleid; b. voedingsaangelegenheden van 
algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
c. openingstijden; d. het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

e. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten als bedoeld 
in artikel 1.57b, eerste lid; f. wijziging van de prijs van kinderopvang. 

  
  
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
Tok Tokkie heeft een interne klachtenregeling getroffen voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
  
De inhoud van de interne klachtenregeling voldoet aan de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen ( Artikel 1,57b lid 2). 
 

Gebruikte bronnen: 

 Vragenlijst oudercommissie (opgevraagd uiterlijk 31-01 ontvangen) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. W.N. Strik) 
 Interview (drie beroepskrachten en houder) 
 Reglement oudercommissie (opgevraagd) 
 Notulen oudercommissie (07-09-2016, 07-09-2016, 23-11-2016) 
 Website (www.toktokkiekinderopvang.nl) 

 Nieuwsbrieven 
 Klachtenregeling (opgevraagd) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 

ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 

andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 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) 
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Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   

OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 

1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 

overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(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 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 

minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 

slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(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 5 lid 10 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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 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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 

voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;  
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 

erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 

adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Tok Tokkie Kinderopvang 

Website : http://www.toktokkiekinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 28 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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 : 19-01-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 30-01-2017 

Zienswijze houder : 10-02-2017 
Vaststelling inspectierapport : 13-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-02-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 06-03-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Aarle Rixtel, 10 februari 2017 
  
Geachte Lezer, 

  
Op 19 januari jongstleden heeft er een inspecteur van de GGD een onaangekondigd 
inspectiebezoek aan ons gebracht. Dit keer samen met een ambtenaar van de gemeente 
Laarbeek. Het was een prettig bezoek. 
  
Na een kort maar open gesprek met de eigenaar werd er geobserveerd op zowel de peuter als op 
de babygroep. 

De leidsters werden vragen gesteld over de werkwijze van Tok Tokkie en over het pedagogisch 
beleid. Het vier ogenprincipe werd besproken even als het handelen bij kindermishandeling en het 
CO2 beleid. 

  
Het bezoek eindigt met een positieve beoordeling van de observaties en er wordt aangegeven 
welke documenten er aangeleverd moeten worden. 
  

In het pedagogisch beleid zijn van onzer kant wat aanpassingen gedaan en er zijn wat 
aandachtspunten voor de ouderraad aangepakt. 
  
Kortom een goede inspectie en een positief bezoek. 
  
Willeke Strik 

Tok Tokkie kinderopvang 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


