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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Werkwijze huidige inspectie 

In verband met de coronacrisis is, conform de landelijke adviezen van GGD GHOR Nederland, de 

afweging gemaakt of er een fysiek bezoek noodzakelijk is. Tijdens dit jaarlijks inspectie onderzoek 

heeft er geen locatiebezoek plaatsgevonden. Deze inspectie is naast risicogestuurd (RGT) ook op 

afstand uitgevoerd. Op basis van interviews, beeldmateriaal en documentatie zijn de wettelijke 

eisen zoveel als mogelijk beoordeeld. 

 

Beschouwing 

De Brassertjes was tot 1 april 2019 een onderdeel van Stichting Peuterdorp Cranendonck. Deze 

Stichting vormde samen met Stichting Valkenswaard, Peuterdorp. 

 

Met ingang van 1 april 2019 hebben de bestuurders van Peuterdorp hun bestuurstaken 

overgedragen aan de Kinderopvanggroep (bestuurder van Horizon kinderopvang). Door deze 

bestuurswisseling verwacht Peuterdorp een stap voorwaarts te kunnen zetten richting de 

ontwikkeling van integrale Kindcentra in de gemeenten Valkenswaard en Cranendonck. Tevens 

ontstaat er voor ouders één loket waar verschillende vormen van opvang afgenomen kunnen 

worden. Ouders hebben de keuze in dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang. 

Peuterdorp zal voor ouders herkenbaar blijven als de plek waar ouders voor hun peuters een goede 

voorbereiding op de basisschool vinden. De komende tijd zullen de locaties van Peuterdorp en 

Horizon kinderopvang een verdere professionele samenwerking onderzoeken en vormgeven. 

 

Peuterdorp werkt samen met het overkoepelende schoolorgaan SKOZOK (Samen Koersen op 

Zichtbare Onderwijs Kwaliteit). Daarnaast is er nauw contact met de Zuidzorg en de Openbare 

Bibliotheek Cranendonck. 

  

De Brassertjes is gehuisvest in het gerenoveerde pand van basisschool St. Joan. De peutergroep is 

aangebouwd (nieuwbouw) aan het bestaande pand. De groep ‘combi 1/2' van de basisschool zit 

aangrenzend aan de ruimte van de peutergroep, waardoor open-deuren-beleid met de kleuters van 

de basisschool mogelijk is. De peutergroep heeft een eigen groepsruimte met een aparte 

verschoonruimte en twee peutertoiletten tot haar beschikking en deelt de gymzaal met de 

basisschool. De buitenspeelruimte is 2013 gerenoveerd. De buitenspeelruimte van de peuters is 

middels een hekwerk afgescheiden van de speelruimte van de bovenbouw kinderen. De groep is 

geopend op maandag, dinsdag en vrijdag ochtend, er wordt opvang geboden aan 1 groep van 

maximaal 16 kinderen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

 

Vanaf 1 november 2020 zijn De Brassertjes niet meer geregistreerd als voorschoolse educatie 

locatie. Vanwege het teruglopend kindaantal kan De Brassertjes niet meer dan 3 dagdelen 

peuterprogramma bieden. 

  



Inspectiegeschiedenis 

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

inspectiegeschiedenis vanaf 2017. 

  

Datum/soort 

inspectie 

Bevindingen 

Onderzoek voor 

registratie 

09-02-2017 

Stichting Peuterdorp Cranendonck heeft op 3 januari 2017 een aanvraag 

ingediend bij gemeente Cranendonck in verband met de omzetting van 

peuterspeelzaal naar kinderdagverblijf. Omdat de houder en de opvang in de 

praktijk ongewijzigd blijft heeft enkel een documentenonderzoek 

plaatsgevonden. Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat het Kindcentrum 

redelijkerwijs gaat voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen (Wkkp). De voorziening is op 1 mei 2017 geregistreerd als 

kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Jaarlijks 

onderzoek 

23-10-2017 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste items voldeden aan de 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Jaarlijks 

onderzoek 

26-06-2018 

Tijdens deze inspectie heeft overleg & overreding plaatsgevonden met 

betrekking tot het domein 'Personeel en groepen'. Eén vrijwilligster bleek niet te 

zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en was derhalve niet 

gekoppeld aan de houder. De vrijwilligster heeft zich op 26 juni 2018 alsnog 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zij is vervolgens 

gekoppeld aan de houder. De getoetste items voldeden na overleg & overreding 

aan de Wet kinderopvang. 

Jaarlijks 

onderzoek 

25-02-2019 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie voorwaarden, 

op drie voorwaarden na, voldoen aan de Wet kinderopvang. De overtredingen 

die zijn geconstateerd hebben betrekking op het item 'Verklaring omtrent het 

gedrag en personenregister kinderopvang' behorende bij het domein 'Personeel 

en groepen'. 

   

Huidige inspectie 

De inspectie, uitgevoerd op 10 november 2020, betreft het jaarlijkse inspectiebezoek. Vanwege de 

Corona maatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden. De toezichthouder heeft een 

telefonisch interview met de locatieverantwoordelijke gevoerd en daarnaast alle documenten 

digitaal opgevraagd. Tevens heeft er een telefonisch interview met de beroepskracht 

plaatsgevonden. 

 

Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze 

inspectieactiviteiten richten zich op de domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen en 

Accommodatie. 

     

Conclusie 

Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 

 



Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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

duidelijk hoe hij 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 hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

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

 

Binnen dit domein is beoordeeld of de houder een pedagogisch beleidsplan heeft vastgesteld dat 

voldoet aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang. Op basis van interviews met de 

leidinggevende en de beroepskrachten is beoordeeld of zij op de hoogte zijn van het pedagogisch 

beleidsplan, zodat het pedagogisch klimaat leidt tot een verantwoorde opvang. 

 

De pedagogische praktijk is tijdens deze inspectie niet beoordeeld. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat de 9 getoetste voorwaarden van het item ‘Pedagogisch beleid’ voldoen aan 

de gestelde eisen. 

 

Peuterdorp hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert heeft locatie De Brassertjes zijn eigen 

pedagogisch werkplan met het locatie gebonden beleid.  

 

Per 01-04 -2019 heeft er een bestuurlijke overname plaatsgevonden waarbij de 

Kinderopvanggroep, gevestigd in Tilburg, stichting Peuterdorp heeft overgenomen. Peuterdorp is 

op de oude wijze als stichting blijven bestaan, de locatiemanager geeft aan dat ze in een 

overgangsfase zitten. 

 

Achter de schermen wordt eraan gewerkt om Peuterdorp in te vlechten in de werkwijze van de 

Kinderopvanggroep. In de toekomst is het de bedoeling dat de locaties van Peuterdorp in de 

betreffende B.V.’s van de Kinderopvanggroep opgenomen worden. Dat zal op zijn vroegst in 2021 

gebeuren. Op de huidige website van Peuterdorp staat het algemene beleid wat door de locaties 

gebruikt wordt. 

 

Aangezien deze inspectie (vanwege de Corona maatregelen) op afstand heeft plaatsgevonden, 

heeft de toezichthouder niet kunnen toetsen of de houder er zorg voor draagt dat in het 

peuterprogramma conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De beroepskracht vertelt 

tijdens het telefonische interview, hoe er binnen het de peutergroep wordt gewerkt. Deze 

werkwijze komt overeen met de beschrijving in het pedagogisch werkplan. 

 

Gedurende het volgende jaarlijks inspectieonderzoek wordt beoordeeld of de houder er zorg voor 

draagt, dat er in de praktijk conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 
 



Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 11-11-2020 9.30-9.45u telefonisch 

gesprek locatie verantwoordelijke) 

• Interview (d.d. 11-11-2020 9.00-9.30u telefonisch gesprek met de beroepskracht) 

• Landelijk Register Kinderopvang (d.d. 10-11-2020 geraadpleegd) 

• Pedagogisch beleidsplan (Website: Kinderopvanggroep Januari 2020) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch locatiebeleid peuteropvang de Brassertjes oktober 2020) 

• Notulen teamoverleg (Notulen teamoverleg d.d. 10-01-2020 en 3-11-2020) 

 



Personeel en groepen 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de 2 getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag 

en personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen. 

  

De beroepskracht, de locatiemanager, de pedagogisch beleidsmedewerker en de vrijwilliger zijn in 

bezit van een verklaring omtrent gedrag en staan op een juiste wijze 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 2 voorwaarden van het getoetste item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de 

gestelde eisen. 

 

Tijdens de huidige inspectie is het de diploma's van de aanwezige beroepskracht ingezien. Deze 

beroepskracht beschikt over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerker(s) beschikt(ken) over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 

Werk: HBO Pedagogiek. 

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

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de 2 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 steekproeven in week 45 en 46) geconstateerd dat er 

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

zijn nooit meer dan 8 peuters aanwezig, samen met één beroepskracht en een vrijwilligster. 

 

Er wordt niet afgeweken van de beroepskracht kindratio. 

 

Er worden geen stagiaires of beroepskrachten in opleiding ingezet als pedagogisch medewerker. 
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Achterwacht 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder een achterwacht heeft ingesteld en de 

werkzame personen hierover heeft geïnformeerd. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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

beleidsmedewerker’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

De houder heeft meerdere B.V.'s. Per BV is een berekening pedagogisch beleidsmedewerker 

gemaakt. 

 

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 (Stichting Peuterdorp Cranendonck)   

Aantal geëxploiteerde 

kindcentra volgens het LRK 

1 januari 

2020 

5 5 

 

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 (Stichting Peuterdorp Cranendonck)     

1 januari 2019  3,9 

1 januari 2020  3,2 

 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder van Stichting Peuterdorp 

Cranendonck 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. 

   

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Stichting Peuterdorp Cranendonck exploiteert meer dan één kindercentrum. De houder bepaalt 

jaarlijks de wijze waarop hij het verplichte aantal uren waarvoor pedagogisch medewerkers worden 

ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra. Dit overzicht is schriftelijk vastgelegd in het 

pedagogisch werkplan en inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders. 

 

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

kan ontvangen bij de uitvoering van de werkzaamheden.  

 

De houder heeft aangetoond dat de beroepskracht van de Brassertjes in 2019 coaching heeft 

ontvangen. De beroepskracht bevestigt tijdens het telefonisch interview. 

 

Uit de berekening blijkt dat het aantal daadwerkelijk aangestelde fte pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach voldoet aan de minimale benodigde inzet van 2020. 



Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de 5 getoetste voorwaarden van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoen aan de gestelde eisen. 

   

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

   

Stamgroep Leeftijd  Maximaal aantal 

kinderen 

Aanwezige kinderen dinsdag 10-11-

2020 

De 

Brassertjes 

2-4 jaar 16 8 

 

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 houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste drie vaste beroepskrachten zijn 

toegewezen aan kinderen in de leeftijd vanaf 1 jaar. 

 

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

ruimtes. 

 

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 houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 11-11-2020 9.30-9.45u telefonisch 

gesprek locatie verantwoordelijke) 

• Interview (d.d. 11-11-2020 9.00-9.30u telefonisch gesprek met de beroepskracht) 

• Personenregister Kinderopvang (d.d. 11-11-2020 geraadpleegd) 

• Website (https://www.peuterdorp.nl/locaties/brassertjes) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (d.d. 11-11-2020 diploma van de beroepskracht 

digitaal ontvangen) 

• Presentielijsten (d.d.11-11-2020 week 45 en 46 digitaal ontvangen) 

• Personeelsrooster (d.d.11-11-2020 week 45 en 46 digitaal ontvangen) 

• Pedagogisch beleidsplan (Website: Kinderopvanggroep Januari 2020) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch locatiebeleid peuteropvang de Brassertjes oktober 2020) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (d.d. 11-11-2020 diploma 

pedagogisch coach digitaal ontvangen) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Coaching Peuterdorp berekening) 

• Mail houder Stichting Peuterdorp Cranendonck d.d. 30-01-2020 ontvangen overzicht PBM 

berekening koepel 

• Mail houder Stichting Peuterdorp Cranendonck d.d. 03-03 ontvangen overzicht pedagogisch 

coaches koepel 

• Coachingsplan Brassertjes 2020 

• Ingezette coaching Brassertjes 2019-2020 
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Accommodatie 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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. 

 

Binnen dit domein is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 

 

De ruimten zijn beoordeeld op basis van een plattegrond, beeldmateriaal en interviews van de 

beroepskrachten. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

Er is geconstateerd dat de 3 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. 

De stamgroepruimte is ingericht met verschillende speelhoeken: een lage tafel met stoelen, een 

leeshoek, een bouwhoek, een huishoek, een knutselhoek etc.  

 

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

per in het kindercentrum aanwezig kind. 

 

Locatie De Brassertjes heeft één stamgroep, tevens de vaste stamgroepruimte. Er wordt ook 

gebruik gemaakt van de gymzaal. 

 

Groepsruimte m² Maximaal aantal kinderen Beschikbare m² per kind 

De Brassertjes 54,8 m² 15 3,6 

Extra ruimte: Gymzaal 89.2 m²   

 

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

kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. De 

buitenspeelruimte van de peuters is middels een hekwerk afgescheiden van de speelruimte van de 

bovenbouw kinderen De peuters delen hun afgeschermde buitenruimte met de kleuters van school. 

Er staan meerdere spelattributen. 

   
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 11-11-2020 9.30-9.45u telefonisch 

gesprek locatie verantwoordelijke) 

• Interview (d.d. 11-11-2020 9.00-9.30u telefonisch gesprek met de beroepskracht) 

• Landelijk Register Kinderopvang (d.d. 10-11-2020 geraadpleegd) 

• Website (https://www.peuterdorp.nl/locaties/brassertjes) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan (Website: Kinderopvanggroep Januari 2020) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch locatiebeleid peuteropvang de Brassertjes oktober 2020) 

• d.d. 11-11-2020 foto's van de verschillende hoeken in de binnenruimte ontvangen 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 

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 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) 

 
 

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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 bijlage 1, onderdeel c, 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 
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opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 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.  

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) 

 
 

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 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 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 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 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, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 



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) 

 

 



Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Brassertjes 

Website : http://www.peuterdorp.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000024086452 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Peuterdorp Cranendonck 

Adres houder : Van de Venstraat 9 

Postcode en plaats : 5555 KK Valkenswaard 

KvK nummer : 41088467 

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 :  Sigrid Seerden   

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Cranendonck 

Adres : Postbus 2090 

Postcode en plaats : 6020 AB BUDEL 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-11-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 24-11-2020 

Zienswijze houder : 08-12-2020 

Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

 

 

 

 


