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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 

Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Bernheze heeft op 20 augustus 2019 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij kinderdagverblijf (kdv) Meintje in Heesch. Het onderzoek richt zich op de 
voorwaarden waaraan niet werd voldaan tijdens het onderzoek na registratie van 9 oktober 2018.  
Naar aanleiding van de overtredingen tijdens het onderzoek na registratie van 9 oktober 2018 
heeft de gemeente Bernheze op 27 februari 2019 een aanwijzing verstuurd waarin zij de houder 

informeert dat er een herinspectie plaatsvindt. 
 
Het nader onderzoek heeft zich gericht op de voorwaarden waaraan niet werd voldaan tijdens het 
onderzoek na registratie: 
 

• 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; - 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 en 4 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) 
 
Nader onderzoek 20 augustus 2019 

Het nader onderzoek bij kdv Meintje bestaat uit een locatiebezoek voor een steekproef van de 
beroepskracht-kindratio in de praktijk. Tevens is er een steekproef gedaan uit de roosters en 
presentielijsten. De locatiemanager heeft de betreffende documenten op verzoek van de 
toezichthouder toegestuurd. Deze zijn beoordeeld. 
 
Conclusie 
Naar aanleiding van het nader onderzoek op kdv Meintje blijkt dat de overtredingen zijn hersteld. 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
Voor een nadere beschrijving en toelichting hierop verwijs ik u naar het vervolg van dit rapport. 
 

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

Personeel en groepen 
Naar aanleiding van de handhavingsbeschikking zijn binnen personeel en groepen de voorwaarden 
met betrekking tot de beroepskracht-kindratio beoordeeld. 
 
De bevindingen van de toezichthouder worden beschreven en vervolgens wordt een oordeel 
gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 

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

Onderzoek na registratie 9 oktober 2018 

 
In het inspectierapport van 9 oktober staat het volgende beschreven: 
Steekproef uit de presentielijsten en roosters van week 40 en 41 
Er is een steekproef genomen uit de aangeleverde roosters van de beroepskrachten en de 
presentielijsten van de kinderen van week 40 en 41. 
 

Datum aantal 
kinderen  

leeftijd 
kinderen 

aantal ingezette 
beroepskrachten 

benodigd aantal 
beroepskrachten* 

voldoet 
wel/niet 

1 
oktober 

5 3x1 jaar 
1x2 jaar 
1x3jaar 

1 1 wel 

4 
oktober 

12 6x0 jaar 
3x 1jaar 

1x2 jaar 
2x3 jaar 

2 3 niet 

10 

oktober 

6 3x0 jaar 

1x1 jaar 
1x2 jaar 
1x3 jaar 

1 1 wel 

11 
oktober 

 10 7x0 jaar 
1x1 jaar 

1x2 jaar 
1x3 jaar 

2 2 wel 

  
  
Uit de genomen steekproef blijkt dat van de 4 gecontroleerde momenten er op 3 momenten 
voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Op 1 moment, donderdag 4 oktober, wordt echter niet 

voldaan aan de gestelde eisen. Er zijn onvoldoende beroepskrachten (2 in plaats van 3) ingezet. 
 
Nader onderzoek 20 augustus 2019 

De beroepskracht-kindratio is gecontroleerd door middel van een steekproef uit de roosters en 
presentielijsten van week 32 t/m 34 èn een steekproef in de praktijk op dinsdag 20 augustus. 
 
Steekproef in de praktijk 

In onderstaande tabel wordt de beroepskracht-kindratio op dinsdag 20 augustus weergegeven: 
 

 naam 
groep 

aantal 
kinderen  

leeftijd 
kinderen  

aantal ingezette 
beroepskrachten  

benodigd aantal 
beroepskrachten*  

 voldoet 
wel/niet* 

 Meintje 11  1x0 jaar 
7x1 jaar 

 2  2 wel 
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2x2 jaar 
1x3 jaar 

 

* conform de wettelijke rekentool 1ratio.nl 
 
Steekproef uit de roosters en presentielijsten 
Er is een steekproef van 3 momenten per week genomen uit de roosters en presentielijsten van 
week 32 t/m 34. Op alle momenten wordt er voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
 

De beroepskrachten gaan om de beurt pauze houden. Men blijft binnen het kindcentrum. 
Als er 3 beroepskrachten werkzaam zijn om aan de beroepskracht-kindratio te voldoen gaan de 
beroepskrachten om de beurt een half uur pauzeren. Hierdoor wordt ten minste de helft van het 
conform de beroepskracht-kindratio aantal beroepskrachten ingezet. 
 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten en houder) 

• Observatie(s) (20 augustus 2019) 
• Presentielijsten (week 32 t/m 34) 
• Personeelsrooster (week 32 t/m 34) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

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 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; 
- 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 en 4 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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Meintje 
Website : http://www.kinderdagverblijfmeintje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000028829891 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Meike Josephina Elizabeth Schoones 
KvK nummer : 59540699 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. van den  Elsen 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bernheze 
Adres : Postbus 19 

Postcode en plaats : 5384ZG HEESCH 
 

Planning 
Datum inspectie : 20-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 11-09-2019 
 

 
 
 
 
 




