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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 Kruimel is een particuliere kinderopvang organisatie met een vestiging in de 
gemeente Geldrop en Eindhoven. 

 
De houder richt zich voornamelijk op gezinnen uit de multiculturele wijk rondom het 
kindercentrum. De houder geeft aan dat het bieden van opvang aan kinderen met verschillende 
culturele achtergronden een belangrijk kernelement is van het kinderdagverblijf. 
 
Kruimel Geldrop was sinds september 2009 gevestigd in het sportcomplex 'Geldrop banen'. Het 
sportcomplex is in juni 2013 afgebroken. Eind augustus 2013 is Kruimel Geldrop, met twee 

groepen dagopvang en één groep buitenschoolse opvang, gestart in een tijdelijke unit op het 
terrein van de welzijnsorganisatie stichting LEV groep (Leven en Verbinden). 

 
In oktober 2016 is Kruimel Geldrop verhuisd van de tijdelijke unit naar de aan de overkant gelegen 
pastorie van de St. Jozefkerk. De pastorie betreft een rijksmonument waardoor de aanvraag van 
de vergunningen en de verbouwing tot kinderopvang in totaal 3 jaar in beslag heeft genomen. 
Deze ruimte is geheel verbouwd voor de kinderopvang. Er zijn grote ramen en verschillende 

compartimenten aangebracht. Hierdoor zijn verschillende ruimtes gecreëerd. Er zijn twee 
groepsruimtes voor de dagopvang (baby/dreumesgroep en dreumes/peutergroep) en één 
groepsruimte voor de buitenschoolse opvang. Aan de achterzijde van het pand bevindt zich een 
ruime buitenruimte. 
 
Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de 
inspectiegeschiedenis vanaf 2017.  
 

Datum/soort 
inspectie  

Bevindingen  

04-07-2017 
Jaarlijkse 

inspectie  

Veiligheid en gezondheid: de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
voldeed niet aan de actuele situatie. 

Ouderrecht: Het recente inspectierapport (22-11-2016) was niet voor ouders 
inzichtelijk op de website. 
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft naar aanleiding van bovenstaande 
overtredingen geen handhavingsprocedure opgestart. 

25-09-2018 
Jaarlijkse 
inspectie  

Pedagogisch Klimaat: in het pedagogisch beleidsplan was één wettelijk item 
niet omschreven 
Ouderrecht: in de klachtenregeling waren twee wettelijke voorwaarden 
onvoldoende vastgelegd. 
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 29 november 2018 de houder een 
schriftelijke aanwijzing gegeven met het verzoek bovenstaande overtredingen 

binnen een termijn van zes weken op te lossen. De GGD heeft opdracht 
gekregen voor een nader onderzoek. 

09-01-2019 Nader 
onderzoek 

Tijdens de inspectie (documentenonderzoek) is geconstateerd dat de houder 
er in geslaagd is de eerder geconstateerde overtredingen op te lossen. 

21-01-2019 
Jaarlijks 
onderzoek 

Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en 
groepen en Veiligheid en gezondheid, beoordeeld. De getoetste inspectie 
items voldeden aan de Wet kinderopvang. 

 
Huidige inspectie 18 februari 2020 
In dit inspectierapport zijn niet alle voorwaarden beoordeeld, omdat er sprake is van een 

zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 
inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de domeinen 
Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen en Accommodatie en inrichting.  
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Tijdens de huidige inspectie heeft een observatie plaatsgevonden op een dinsdagmiddag in de 
basisgroep. De toezichthouder is goed ingelicht door de aanwezige beroepskrachten en de 

pedagogisch beleidsmedewerker van Kruimel Geldrop B.V. Documenten zijn per email ontvangen. 
   
Conclusie  

Op basis van de inspectie is beoordeeld dat de getoetste items niet volledig voldoen. Er is een 
overtreding met betrekking tot het item Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers. De urenverdeling 
pedagogisch beleidsmedewerker/coach is onvoldoende inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders. 
Na een herstelaanbod is de houder is er in geslaagd de overtreding op te lossen. De verdere 
toelichting is beschreven in het inspectierapport. 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 

Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 

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. 
 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Kruimel Geldrop B.V. 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 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 buitenschoolse opvang wordt geboden conform aan de 
werkwijze/visie zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

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 buitenschoolse opvang (Besluit kwaliteit buitenschoolse opvang, 
art. 11.) 

   
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 
volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 
 

Citaat 1 
'Het ritme van de VSO en BSO. (...) 14.30 uur - 15.45 uur De kinderen worden op school 
opgehaald. De kinderen komen van verschillende scholen. De kinderen komen op verschillende 
tijdstippen binnen. 15.45 uur - 16.00 uur Er wordt in kleine groepjes gegeten, zodat kinderen niet 
te lang hoeven wachten en het niet te druk is aan tafel.' 
 
Observatie 

Tijdens de observatie is gezien de kinderen op verschillende tijdstippen arriveren. Na aankomst 
kunnen de groepjes kinderen meteen wat eten en drinken waardoor zij niet hoeven te wachten op 
de andere kinderen. Het eet- en drinkmoment verliep rustig en de sfeer in de groep was 
ontspannen. 
 
Citaat 2 

'Gelegenheid geven tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. (...) Vrij-spelmomenten 

zijn afgewisseld met aangeboden activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en stimuleren 
verschillende ontwikkelingsgebieden.' 
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Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat er een gevarieerd (spel)aanbod is met enkele vaste activiteiten. 

Nadat de kinderen zijn gearriveerd vindt er eerst een eet/drinkmoment plaats. Daarna kunnen de 
kinderen vrij spelen. Rond 16.30 uur is er nog kort een eetmoment (cracker of koekje). Tijdens de 
observatie werd er zowel binnen als buiten gespeeld. Enkele voorbeelden van activiteiten: 

• Spelen aan tafel: kralenspel, kaartspel, klei-activiteit 
• Spelen in de speelhoeken: bouwen (houten speelgoedblokjes) 
• In de aparte ruimte (kantoor): kinderen kunnen zich afzonderen voor rustige activiteiten en 

huiswerk 
• Spelen op spelcomputer 
• Buiten: spelen op het nabij gelegen Johan Cruijff veld 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Pedagogisch beleidsmedewerker Kruimel) 
• Interview (3 beroepskrachten) 
• Observatie(s) (dinsdagmiddag 18-02-2020) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Pedagogisch beleidsplan (KDV en BSO Kruimel Geldrop, versie maart 2020) 
 



 

 

Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 
basisgroepen. 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 basisgroepen 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 getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 
personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen. 
    
Door middel van een steekproef is van twee aanwezige beroepskrachten gecontroleerd of ze in het 
bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag en staan ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang. Deze beroepskrachten zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en staan 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 
Eén derde beroepskracht was boventallig ingezet omdat zij nog niet was ingeschreven in het 
personenregister kinderopvang. De betreffende beroepskracht wordt pas formatief ingezet zodra zij 
is ingeschreven en gekoppeld aan Kruimel Geldrop B.V. De beroepskracht is op 19 februari 2020 
ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

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

Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van drie aanwezige 

beroepskrachten (waarvan één boventallige beroepskracht) ingezien. 
   
De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
   
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 
Werk (onderdeel A2 Diploma/getuigschrift van bachelor HBO). 

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) 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. 
 
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.  
 
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 1 van de 2 voorwaarden van het getoetste item ‘Inzet pedagogisch 
beleidsmedewerker’ voldoet 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. De houder heeft één overzicht gemaakt voor 
zowel de locatie in Geldrop (Kruimel Geldrop) als voor de locatie in Eindhoven (Kruimel Beheer 
B.V.). In het overzicht zijn aparte berekeningen gemaakt voor Geldrop en 
Eindhoven. Onderstaande tabel betreft de gegevens van Kruimel Geldrop B.V.  

 

 Aantal geëxploiteerde kindcentra volgens 
de houder (Kruimel Geldrop) 

Aantal geëxploiteerde 
kindcentra volgens het LRK 

1 januari 

2020 

2 2 

  
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 2019  5,4 

1 januari 2020  5,7 

 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder van kindercentrum Kruimel Geldrop 
B.V. 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 
Kruimel Geldrop B.V. 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. 
 
De houder heeft de verdeling zodanig vorm gegeven, dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

kan ontvangen bij de uitvoering van de werkzaamheden. In 2020 is binnen Kruimel Geldrop 
B.V. en binnen Kruimel Beheer B.V. (Eindhoven) één pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
werkzaam (0,7 fte). In totaal zijn er 322,8 uur beleids- en coachingstaken vastgesteld (Kruimel 
Geldrop en Kruimel Eindhoven). 
 
Uit de berekening blijkt dat het aantal daadwerkelijk aangestelde fte pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach ruim voldoet aan de minimale benodigde inzet van 2020. 

 
Overtreding inzichtelijkheid urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De toezichthouder heeft geconstateerd dat de houder het overzicht met de urenverdeling van de 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach, onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt voor 
beroepskrachten en ouders. 
 
De pedagogisch beleidsmedewerker geeft aan: 

'De berekening van het totaal aantal coachingsuren, wat aan het begin van het jaar wordt 
gemaakt, is in het eerste coachingsgesprek van alle medewerkers gecommuniceerd. Daarin is 
uitgelegd dat iedereen evenveel coaching krijgt, ongeacht het aantal contract uren, en hoe we tot 
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de berekening van het aantal uren zijn gekomen. De exacte uren van de individuele gesprekken 
worden achteraf bijgehouden en zijn daarmee niet aan ouders of pm’ers inzichtelijk gemaakt.' 

  
Herstelaanbod 
De houder heeft de mogelijkheid gekregen om het overzicht met de urenverdeling van de 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach inzichtelijk te maken voor ouders en beroepskrachten, 
binnen een termijn van drie weken.  
 
De houder heeft op 15 april 2020 per e-mail laten weten dat het betreffende overzicht op de 
website van de houder is geplaatst. Het overzicht is inzichtelijk via de website onder het 
kopje: Informatie / Pedagogisch beleidsplan en pedagogisch beleidsmedewerker. 
 

De urenverdeling van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach is hiermee inzichtelijk voor 
beroepskrachten en ouders. De houder is er in geslaagd de overtreding op te lossen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

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 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 
kinderen’ voldoen aan de gestelde eisen. 
   
De opvang vindt plaats in vaste basisgroepen. Elk kind wordt in één basisgroep opgevangen. 

   

Basisgroep Leeftijd  Maximaal aantal 
kinderen 

Aanwezige kinderen tijdens 
observatie 

BSO 4 tot 13 
jaar 

18 16 

 
De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke basisgroep het kind behoort en welke 
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende basisgroep zijn 
toegewezen. 
 

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. 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Pedagogisch beleidsmedewerker Kruimel) 
• Interview (3 beroepskrachten) 
• Observatie(s) (dinsdagmiddag 18-02-2020) 
• Personenregister Kinderopvang (Geraadpleegd op 18-02-2020 en 19-02-2020) 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (3 beroepskrachten) 

• Presentielijsten (4 tot en met 18 februari 2020) 

• Personeelsrooster (4 tot en met 18 februari 2020) 
• Pedagogisch beleidsplan (KDV en BSO Kruimel Geldrop, versie maart 2020) 
• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2019 en 2020) 
• E-mail houder m.b.t. herstelaanbod d.d. 15-04-2020



 

 

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. 
 
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 alle voorwaarden van het getoetste 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. 
 

Groepsruimte m² 

BSO ruimte 63,5 

Beschikbare m² per kind 3,5 (bij 18 kindplaatsen) 

  

Kruimel Geldrop heeft de beschikking over een aangrenzende, geheel omheinde buitenruimte. De 
buitenruimte is 258 m². Deze buitenruimte wordt gedeeld met de dagopvang. De BSO kan tevens 
gebruik maken van een openbaar speelveld (Johan Cruijffveld). Deze buitenruimte ligt in de directe 
nabijheid van het kindercentrum (op loopafstand) en is toegankelijk voor kinderen en veilig 
bereikbaar. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Pedagogisch beleidsmedewerker Kruimel) 
• Interview (3 beroepskrachten) 
• Observatie(s) (dinsdagmiddag 18-02-2020) 
• Landelijk Register Kinderopvang 

• Plattegrond 
• Mail houder d.d. 06-04-2020: info afmetingen binnen- en buitenruimte 
 
 
 

 



 

 

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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 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 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 van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 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 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 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 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 

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 basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet 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 grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 
de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 
indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 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 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 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 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 



 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 
de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 
kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit 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 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kruimel Geldrop B.V. 

Website : http://www.kdvKruimel.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000016990536 
Aantal kindplaatsen : 18 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kruimel Geldrop 
Adres houder : Sint Jozefplein 4 
Postcode en plaats : 5666RL Geldrop 
Website : http://www.kdvkruimel.nl 
KvK nummer : 17261124 

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 :  Angela Driessen  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Geldrop-Mierlo 
Adres : Postbus 10101 
Postcode en plaats : 5660GA GELDROP 

 

Planning 
Datum inspectie : 18-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 06-05-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-05-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-05-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-05-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 04-06-2020 
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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. 

 
 
 

 
 
 

 


