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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Algemeen 

Kindercentrum Minimaxi is gehuisvest in een pand nabij de Dr. Landmanschool. Het kindercentrum 

bestaat uit een kinderdagverblijf op de begane grond en een buitenschoolse opvang op de eerste 

verdieping. Het kinderdagverblijf bestaat uit één stamgroep met maximaal 16 kinderen in de 

leeftijd van 0-4 jaar oud. 

 

Recente inspectiegeschiedenis 

 Datum 

onderzoeken 

(afgelopen 3 

jaar) 

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

26-06-2017 jaarlijks 

onderzoek  

Voldoet aan alle getoetste voorwaarden.  

14-06-2018 jaarlijks 

onderzoek 

Voldoet aan alle getoetste voorwaarden.  

18-03-2019 jaarlijks 

onderzoek 

Overtredingen in voorwaarde 4.1 Veiligheids- en 

gezondheidsbeleid; De houder zorgt er onvoldoende voor dat het 

beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van 

vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. 

Daarnaast zijn er in de praktijk risico's geconstateerd. 

29-09-2019 nader 

onderzoek 

Voorgaande overtredingen zijn opgelost 

03-02-2020 jaarlijks 

onderzoek 

Overtredingen in 

• Voorwaarde 3.3. Aantal beroepskrachten en eisen aan de 

inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; de 

beroepskracht-kindratio voldoet niet. 

• Voorwaarde 3.4 Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers; De 

houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de 

pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet op 

grond van de rekenregel van het besluit niet inzichtelijk 

gemaakt. En de houder kan niet aantonen dat iedere 

beroepskracht coaching kan ontvangen.  

• Voorwaarde 4.1 Veiligheids- en gezondheidsbeleid; Er zijn 

risico's geconstateerd in de praktijk. Daarnaast mist de 

houder beleid m.b.t. hygiëne en het beschrijven hoe het 

actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 

daarvan inzichtelijk zijn voor de ouders. En is de 

achterwachtregeling onvoldoende geborgd. 

04-06-2020 nader 

onderzoek 

Overtredingen hersteld: 

• Voorwaarde 3.3. Aantal beroepskrachten en eisen aan de 
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inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; De 

houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de 

pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet op 

grond van de rekenregel van het besluit inzichtelijk gemaakt 

• Voorwaarde 4.1 Veiligheids- en gezondheidsbeleid; Er zijn 

geen risico's geconstateerd in de praktijk. Daarnaast heeft de 

houder het beleid m.b.t. hygiëne en het beschrijven hoe het 

actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 

daarvan inzichtelijk zijn voor de ouders toegevoegd. En is de 

achterwachtregeling is aangepast dat deze weer goed is 

geborgd. 

• Voorwaarde 3.4 Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers is 

hersteld m.b.t. het volgende: De houder heeft het minimaal 

aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker 

jaarlijks wordt ingezet op grond van de rekenregel van het 

besluit inzichtelijk gemaakt.  

 

Niet hersteld: 

• Voorwaarde 3.4 Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers is 

niet hersteld m.b.t. dat de houder niet kan aantonen dat 

iedere beroepskracht coaching kan ontvangen. 

 

 

Huidig onderzoek 

In opdracht van de gemeente Haaren heeft er op 14-09-2020 een onaangekondigd onderzoek 

plaats gevonden bij kinderopvang Minimaxi. 

 

Het betreft een nader onderzoek. In dit nader onderzoek is de voorwaarde 3.4 Inzet pedagogisch 

beleidsmedewerkers waaraan, tijdens het nader onderzoek van 04-06-2020 niet werd voldaan 

opnieuw bekeken. 

 

De volgende voorwaarden zijn in dit onderzoek beoordeeld: 

• Voorwaarde: 3.2 Opleidingen 

• Voorwaarde: 3.4 Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

 

Voorwaarde 3.2 is binnen dit onderzoek meegenomen omdat voorwaarde 3.4 slechts volledig 

te beoordelen is als het diploma van de nieuwe pedagogisch beleidsmedewerker voldoet. 

 

Bevindingen 

Tijdens het onderzoek blijkt dat de houder de overtreding heeft hersteld. 

 

Conclusie 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

 

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 

Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Tijdens de inspectie van 14-05-2020 is geconstateerd dat niet elke beroepskracht coaching kan 

ontvangen. 

Binnen dit nader onderzoek is hier nogmaals naar gekeken. 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

Opleidingseisen 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Op dit kindercentrum worden de taken van pedagogisch coach -en beleidsmedewerker door twee 

personen uitgevoerd. Zij beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft naar aanleiding van de overtreding in het rapport van 14-05-2020 een tweede 

pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld en heeft dit vastgelegd middels een contract. Het 

betreft een externe coach. 

Door de inzet van de externe coach draagt de houder er zorg voor dat iedere beroepskracht 

jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan alle getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Versie onbekend) 

• contract van externe pedagogisch beleidsmedewerker. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Opleidingseisen 

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) 

 
 

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 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindercentrum Minimaxi 

Website : http://www.kindercentrum-minimaxi.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000009995897 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Joyce Petronella Helena Eduard Maria Rypma 

KvK nummer : 67208525 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  K van Hamont 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Haaren 

Adres : Postbus 44 

Postcode en plaats : 5076 ZG HAAREN 

 

Planning 

Datum inspectie : 14-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 24-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar : 24-09-2020 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 15-10-2020 

 

 

 

 

 

 


