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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 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, 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. Bij de entree is een speelhal. De 

buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis vanaf 2018. 

  

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, voldaan aan 

de getoetste inspectie-items.  

 

Jaarlijkse inspectie 21 januari 2019 en 4 februari 2020 

De jaarlijkse inspecties hebben onaangekondigd plaatsgevonden. Geconstateerd was dat de 

getoetste items voldeden aan de Wet kinderopvang. 

 

Jaarlijkse inspectie 2 februari 2021 

Vanwege de Corona maatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden. De 

toezichthouder heeft een telefonisch interview met de houder en een beroepskracht gevoerd. . 

De inspectieactiviteiten richten zich primair op het pedagogisch beleidsplan en op enkele items 

binnen het domein Personeel & Groepen. De getoetste inspectie-items voldeden, na het aanbieden 

van herstelaanbod (inhoud pedagogisch beleidsplan),  aan de Wet kinderopvang.    

 

Huidige inspectie: 

Op 26 april 2022 is een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan Tok Tokkie kinderopvang. 

Tijdens dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 

risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. 
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Deze inspectieactiviteiten richten zich op de Pedagogische praktijk en de domeinen Personeel & 

Groepen en Accommodatie.   

Het onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek en een inspectie op de locatie zelf. De 

toezichthouder is goed ingelicht door de aanwezige beroepskrachten. De gevraagde documenten 

zijn tijdig overlegd.  

   

Conclusie 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan 

de Wet kinderopvang.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Pedagogisch beleid’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

 

Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat er in de praktijk conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Binnen de voorwaarde ‘pedagogische praktijk’ is terug te lezen op welke wijze de houder er zorg 

voor draagt dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden conform aan de werkwijze/visie zoals 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

Er is geconstateerd dat de voorwaarde van het getoetste item ‘Pedagogische praktijk’ voldoet aan 

de gestelde eisen. 

 

Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst 

of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het 

kader van het bieden van verantwoorde dagopvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2). 

 

Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 

volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 

 

Citaat: 'De hele dag communiceren pedagogisch medewerkers met de kinderen. Zowel verbaal als 

non-verbaal. Jonge kinderen leren de taal door te communiceren met volwassenen en andere 

kinderen. De pedagogisch medewerker benoemt wat ze doet en wat er gebeurt.' 

Praktijk: 

De beroepskrachten op de babygroep zetten zich actief in om reacties bij de baby's te ontlokken, 

om plezier te maken en nieuwsgierigheid te creëren. De verzorgingsmomenten worden gebruikt 

voor interactie met de kinderen. Ze benoemen handelingen en stemmen hun omgang af op de 

reactie van de baby.  
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Citaat: 'Door de verschillende spelvormen binnen Tok Tokkie kinderopvang is er de mogelijkheid 

voor de kinderen om individueel of samen te spelen. Hierdoor kunnen er positieve en-/ of 

negatieve interacties ontstaan tussen de kinderen. Hier begeleiden de pedagogisch medewerkers 

de kinderen in. De pedagogisch medewerkers simuleren vriendschap en samenwerking en gaan 

bewust om met conflicten tussen kinderen.' 

Praktijk: 

Tijdens de observaties op de peutergroep is gezien dat er een voldoende gelegenheid is waarbij 

kinderen elkaar ontmoeten, leren samen te spelen en kunnen leren van conflicten tussen kinderen. 

De jonge peuters spelen meer naast elkaar en de oudere peuters met elkaar. De beroepskrachten 

stimuleren zoveel mogelijk te zelfstandigheid van de kinderen en indien nodig begeleiden ze het 

spel. Wanneer er een conflict tussen kinderen ontstaat is de beroepskracht aanwezig om dit samen 

met elkaar op te lossen.  

 

Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 

uitgevoerd. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker) 

• Observatie(s) (Dinsdagochtend 26-04-2022) 

• Website (www.toktokkiekinderopvang.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan (2022) 

 

Observaties 

Aanwezig groep Kevertjes: 7 kinderen met 2 beroepskrachten en 1 stagiaire 

Aanwezig groep Torretjes: 14 kinderen met 2 beroepskrachten 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Door middel van een steekproef is van 4 beroepskrachten en 1 stagiaire gecontroleerd of ze in het 

bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag en staan ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang. 

De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen/beroepskrachten hun werkzaamheden 

kunnen aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de 

betreffende houder. 

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de 

gestelde eisen. 

  

Opleidingseisen beroepskrachten 

Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van 4 beroepskrachten 

ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

   

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De houder en een beroepskracht vervullen de functie van pedagogische beleidsmedewerker/coach. 

De beroepskracht beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen 

in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. (Pedagogisch Educatief Professional). 

 

De houder heeft een gelijkstelling aangevraagd voor de functie van pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach. De gelijkstellingscommissie van de cao Kinderopvang heeft het 

gelijkstellingsverzoek getoetst aan de huidige kwalificatie-eis voor pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach en heeft op grond daarvan de houder gelijkstelling verleend voor het 

uitvoeren voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Deze gelijkstelling geldt 

enkel voor de exploitatie van Tok Tokkie kinderopvang. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen. 

     

Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef van week 15 en 16) geconstateerd dat er 

voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 

 

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. 

 

Stagiaires/beroepskrachten in opleiding 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang: 

 

• een arbeidsovereenkomst van ten minste 20 uur per week t.b.v. KDV en minimaal 12 uur 

t.b.v. de BSO; 

• formatieve inzet conform bijlage 9 van cao kinderopvang; 

• bij het bepalen van de inzet van de beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waar zij zich op dat moment bevinden; 

• gedurende de opvang bestaat maximaal de helft (regeling geldt tot d.d. 1-7-2022) van het 

totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten uit beroepskrachten 

in opleiding of stagiairs. 

 

Achterwacht 

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 kindercentrum wordt ingezet, is tenminste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Inzet pedagogisch 

beleidsmedewerker’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 

van het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven: 

 

 Aantal geëxploiteerde kindcentra 

volgens de houder 

Aantal geëxploiteerde kindcentra 

volgens het LRK 

1 januari 

2022 

 2  2 
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Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 

Het aantal fte werkzame beroepskrachten volgens berekeningen van de houder zijn hieronder in 

een tabel weergegeven: 

    

  Aantal FTE beroepskrachten  

1 januari 2021  5,6 

1 januari 2022  5,6 

 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder de minimale ureninzet van de 

pedagogisch beleidsmedewerker bepaalt, door het nemen van de som van (50 uur x het aantal 

kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). Er wordt gebruik gemaakt van 

de rekentool 1ratio.nl/rpb. 

   

In het coachplan 2022 staat: 

Totaal aantal uren ontwikkeling en implementatie pedagogisch beleid 133 uren op jaarbasis.Totaal 

aantal uren pedagogisch coaching van beroepskrachten en het voorbereiden daarvan 68 uren op 

jaarbasis.  

   

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De houder dient voldoende formatie te hebben om de minimale ureninzet van een pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach ook daadwerkelijk te kunnen inzetten. Uit het overlegde document 

coachplan 2022 is af te leiden dat er voldoende formatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

beschikbaar is.  

  

Tok Tokkie heeft de functie van pedagogisch beleidsmedewerker gesplitst. De pedagogisch coach 

heeft een contract voor 2,5 per week voor coaching. De houder vervult de rol van pedagogisch 

beleidsmedewerker en is verantwoordelijk voor de beleidsstukken.  

  

Tok Tokkie exploiteert meer dan één kindercentrum. De houder bepaalt jaarlijks de wijze waarop 

hij het verplichte aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt 

over de verschillende kindercentra. Het overzicht is inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten via 

het (digitaal) Rosa portaal en in de map pedagogisch beleid die aanwezig is op locatie. 

  

De houder heeft de verdeling zodanig vorm gegeven, dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

kan ontvangen bij de uitvoering van de werkzaamheden.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat getoetste voorwaarden van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Een kind wordt in één stamgroep opgevangen.  

   

Stamgroep Leeftijd  Maximaal aantal kinderen 

Kevertjes 0 - 2 jaar   12 

Torretjes 2 - 4 jaar   16 

 

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. 
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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 één jaar. 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroep 

ruimtes. 

 

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 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Gebruik van de voorgeschreven 

voertaal’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Geconstateerd is dat de Nederlandse voertaal wordt gebruikt. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker) 

• Observatie(s) (Dinsdagochtend 26-04-2022) 

• Personenregister Kinderopvang (Inzage: 26-04-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Inzage: 26-04-2022) 

• Website (www.toktokkiekinderopvang.nl) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (4 beroepskrachten) 

• (Praktijk)leerovereenkomst (27-05-2020) 

• Presentielijsten (Week 15 en 16 2022) 

• Personeelsrooster (Week 15 en 16 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2022) 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Eisen aan de ruimtes’ voldoen aan 

de gestelde eisen. 

   

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de opvang zijn veilig, 

toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. 

 

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

per in het kindercentrum aanwezig kind. 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijk vaste stamgroepruimte. 

 

Groepsruimte Aantal m² Maximum aantal kinderen Beschikbare m² per kind 

Babygroep   43 m²     12   3,5 m²   

Peutergroep   61 m²     16   3,8 m²   

 

Slaapruimte 

Het kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een afzonderlijke 

slaapruimte voor het aantal op te vangen kinderen. De Wet Kinderopvang schrijft voor dat er voor 

in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar een aparte slaapruimte is. Het kindercentrum heeft 

voldoende slaapplekken beschikbaar. De slaapruimten zijn gelegen in de babygroep (2 

slaapkamers) en in de hal ( 2 slaapkamers) voor de peutergroep.   

 

Buitenruimte 

Het kindercentrum heeft 140 m² buitenspeelruimte. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het 

kindercentrum. Er is onder andere een zandbak en een houten speelhuis met glijbaan. Een 

gedeelte is betegeld, een gedeelte bestaat uit gras. In de tuin staat een schuur met allerlei 

buitenspeelmateriaal waaronder fietsjes. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker) 

• Observatie(s) (Dinsdagochtend 26-04-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Inzage: 26-04-2022) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan (2022) 

• Informatie beschikbare buitenruimte (Mail houder d.d. 09-05-2022) 

• Informatie m² binnenruimte; Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-04-

2015 Tok Tokkie Kinderopvang  
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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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 
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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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten 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.  
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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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 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. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a 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 
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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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; 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 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Tok Tokkie Kinderopvang 

Website : http://www.toktokkiekinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000011406127 

Aantal kindplaatsen : 28 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Wilhelmina Helena Antonia Smits 

KvK nummer : 73219541 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Marleen Verachtert 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Laarbeek 

Adres : Postbus 190 

Postcode en plaats : 5740 AD BEEK EN DONK 
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Planning 

Datum inspectie : 26-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-05-2022 

Zienswijze houder : 10-06-2022 

Vaststelling inspectierapport : 10-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 01-07-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


