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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 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 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. 
 
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. 
 
 
Inspectiegeschiedenis 2015-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 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. 
 
Jaarlijkse inspectie 19 januari 2017 
Het onderzoek vond onaangekondigd plaats op kernelementen. Tijdens de huidige inspectie is 
geconstateerd dat de getoetste items, na het toepassen van *overleg en overreding op twee items 
inzake inhoud pedagogisch beleidsplan, voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen. 
 
Jaarlijkse inspectie 15 februari 2018 

De inspectieactiviteiten tijdens deze inspectie richtten zich primair op de praktijk van het bieden 
van verantwoordelijke kinderopvang. Tevens heeft er een documentenonderzoek plaatsgevonden 
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.  
 
 



 

4 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-01-2019 
Tok Tokkie Kinderopvang te Aarle-Rixtel 

Huidige inspectie 
De jaarlijkse inspectie heeft plaatsgevonden op maandagmiddag 21-01-2019. 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 plaatsgevonden 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.  

 
 
Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 
In het LRK staat de dagopvang geregistreerd met 28 kindplaatsen onder het registratienummer: 
133706801. 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 
 
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 dagopvang waarbij zorg gedragen wordt voor de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. 
 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0 – 4 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: 

'De dagindeling, de ruimte, het speelgoed, de verzorging en begeleiding zijn afgestemd op de 
behoefte en de belevingswereld van de kinderen. Werken volgens een vaste dagindeling biedt 
houvast voor de kinderen, hun ouders en de pedagogisch medewerkers. 
Voor iedere groep is er een eigen dagindeling opgesteld die het beste bij het ritme van de 
betreffende leeftijdsgroep aansluit.' 
 
Observatie 

Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 
uitgevoerd. 
 
Binnen de dagopvang werken de beroepskrachten met een voor de kinderen herkenbare 
dagindeling. Tijdens de inspectie is zichtbaar dat de kinderen globaal weten hoe de dag verloopt. In 
de babygroep weten de kinderen dat ze na hun middagslaapje een tafelmoment hebben waar ze 
iets te drinken krijgen en 'gezonde' hapjes krijgen aangeboden, zoals groente, fruit en crackers 

met hartig beleg. 
 

 
Citaat pedagogisch beleidsplan: 
'Kinderen kunnen veel meer zelf dan vaak gedacht wordt. Het is belangrijk kinderen zelf iets te 
laten proberen, ook al gaat dit mis. Bij een nieuwe poging lukt het vaak wel. Kinderen groeien en 

leren hiervan. Binnen Tok Tokkie kinderopvang wordt zelfstandigheid gestimuleerd. Een kind ziet al 
gauw genoeg wat het zelf kan.' 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 
uitgevoerd. 
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In de peutergroep is zichtbaar dat de beroepskrachten de kinderen actief betrekken bij 

verzorgende en organisatorische taken, zoals gezamenlijk opruimen en dingen klaarzetten. De 
spelmaterialen zijn voor de kinderen zichtbaar en binnen handbereik. Hierdoor kunnen de kinderen 
zelf de materialen pakken en opruimen. De kinderen kennen de afspraken hierover en krijgen van 

de beroepskrachten positieve feedback en waardering als zij zich actief betrokken en 
verantwoordelijkheid tonen. Als kinderen de afspraken zijn vergeten wordt door de 
beroepskrachten op een rustige toon en met respect voor het kind uitgelegd waarom een afspraak 
geldt, tevens worden alternatieven aangeboden waarbij wordt gekeken naar de behoeften van het 
kind. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
• Interview (4 beroepskrachten dagopvang) 
• Observatie(s) (21-01-2018 peutergroep 10 kinderen, 2 pm'ers, babygroep 5 kinderen, 2 

pm'ers) 
• Landelijk Register Kinderopvang (inzage 23-01-2019) 

• Website (www.toktokkiekinderopvang.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan (2019) 
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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 houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke 
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 

toegewezen. 
 
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 

Aantal kinderen 

tijdens inspectie 

Aantal beroepskrachten 

tijdens inspectie 

De 
Kevertjes 

0-2 
jaar 

12 5 2 

De 

Torretjes 

2-4 

jaar 

16 10 2 

  
In de praktijk worden er in de groep Kevertjes maximaal 8 kinderen opgevangen en in de groep 
Torretjes 14 kinderen. 

 
Vaste gezichten 

De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste twee vaste beroepskrachten zijn 
toegewezen aan kinderen in de leeftijd tot één jaar. 
 
De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste drie vaste beroepskrachten zijn 
toegewezen aan kinderen in de leeftijd vanaf 1 jaar. 
 

Groepsruimten 
De kinderen maken gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende 
stamgroepruimtes: namelijk de eigen groepsruimte en de centrale speelhal. 
 
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 (4 beroepskrachten dagopvang) 
• Observatie(s) (21-01-2018 peutergroep 10 kinderen, 2 pm'ers, babygroep 5 kinderen, 2 

pm'ers) 
• Personen Register Kinderopvang (inzage 23-01-2019) 
• Toestemmingsformulier(en) 

• Website (www.toktokkiekinderopvang.nl) 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (alle beroepskrachten) 
• Overzicht structureel aanwezige personen 
• Overzicht ingeschreven kinderen 
• Plaatsingsoverzicht (januari 2019) 
• Presentielijsten (eerste 2 weken 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 dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
   a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
   b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 
   c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
   d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie 
over de kinderen die worden opgevangen; 
   e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
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 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. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 

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 dagopvang 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 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
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 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 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 stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
   - indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 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 stamgroep als bedoeld in artikel 7, 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 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, 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 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep berekend op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit. Gebruik kan 
worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 
stamgroep zijn toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het 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 : 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 :  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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


