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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 onderzoek na registratie. 
 

Beschouwing 
Brikkies kinderopvang is een particulier kinderdagverblijf en gelegen in Heesch. Het is gehuisvest in 
een pand bij het woonhuis van de houder en is voorzien van een aangrenzende, omheinde 
buitenspeelruimte. 
 
Op 13 november 2019 heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden bij Brikkies 

kinderopvang. 
Deze inspectie betreft een onderzoek na registratie. Tijdens deze inspectie zijn de voorwaarden die 
op dit centrum van toepassing zijn onderzocht. Er is met name aandacht geweest voor de praktijk, 
gezien deze voorwaarden tijdens het onderzoek voor registratie nog niet getoetst konden worden.  
 

Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende domeinen: 

• pedagogisch klimaat 
• personeel en groepen 
• veiligheid en gezondheid 
• accommodatie 
• ouderrecht 
Er heeft een observatie op de groep en een interview met de beroepskracht plaatsgevonden. Door 
persoonlijke omstandigheden van de houder is niet met de houder gesproken. Diverse documenten 

zijn opgevraagd en beoordeeld. 
 
 
Conclusie  
Er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden. 
 
Voor een nadere beschrijving en toelichting hierop verwijs ik naar het vervolg van het rapport. Aan 

het einde van het 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 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
 
• Pedagogisch beleid; 
• Pedagogische praktijk 
 
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en 

gesprekken met de beroepskrachten. 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

  
 

Pedagogisch beleid 

Brikkies kinderopvang heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin 
de kenmerkende pedagogische visie is beschreven. 
 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

pedagogisch beleid. Regelmatig vindt een teamoverleg plaats waar onder meer het pedagogisch 
beleid wordt besproken. 
 
 

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 

de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden. 
 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op woensdagochtend 13 
november 2019 op de volgende momenten: 
• Binnenkomst van de kinderen 
• vrij spel 

• voorlezen 
• fruit eten 
  
Emotionele veiligheid 
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; de beroepskracht doet dit op een enthousiaste 
en persoonlijke manier. Een kind komt samen met vader binnen. Vader vertelt dat het kind met 
twee verkeerde benen uit bed is gestapt. De beroepskracht richt zich tot het kind en zegt dat ze 

een prachtig kunstwerk in haar heeft. Het kind knikt. Als vader weg gaat huilt het kind. De 
beroepskracht neemt het kind op schoot en leidt het af. 

De beroepskracht reageert (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 
gaat op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskracht sluit (meestal) op een 
passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen delen 
hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten. Een kind loopt naar de 
beroepskracht en zegt: "kom eens kijken". De beroepskracht loopt met het kind mee. Het kind 

wijst naar een beestje dat op de grond ligt. "Dat is een mug, goed gevonden" zegt de 
beroepskracht. De beroepskracht doet de dode mug weg. 
De beroepskracht heeft korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). De beroepskracht sluit meestal op passende wijze aan op de 
situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. Aan tafel hebben de 
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beroepskracht en de kinderen een gesprekje over het Sinterklaasjournaal. Ze vraagt of er iemand 
weet wat daar gebeurd is 

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. 
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 

als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. 
 
Persoonlijke competentie  
De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische -, cognitieve -, taal- en creatieve 
vaardigheden te ontwikkelen. Kinderen wordt aangeboden om te verven, knippen, plakken. Er 
wordt geteld/voorgelezen. Daarnaast worden er liedjes gezongen, de kinderen kennen de liedjes, 
mogen zelf een liedje kiezen en zingen enthousiast mee. 

De beroepskracht geeft de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Kinderen worden 
gestimuleerd om zelf op en van de bank te klimmen, zelf hun handen en gezicht te poetsen. 
Het spelmateriaal is voor kinderen laag en toegankelijk neergezet. De beroepskrachten begeleiden 
de kinderen bij hun spel. Er is ruimte voor vrij spel of kinderen mogen (op bepaalde momenten) 
kiezen met wie en waarmee ze gaan spelen. 
Daarnaast beschikt het kindercentrum over een buitenruimte waar verschillende activiteiten 

kunnen plaatsvinden, zoals spelen in de zandbak, glijden van de glijbaan, fietsen, spelen met een 

bal. 
 
Sociale competentie 
De beroepskracht betrekt groepsgenootjes bij de baby’s, en andersom. 
De beroepskracht betrekt de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 

waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 
Voorbeeld; de beroepskracht wil een baby naar bed brengen. Ze vraagt de oudere kinderen wie 
haar wil helpen om X. naar bed te brengen. "Ik" zegt een kind. Het kind loopt mee naar de 
verschoontafel en krijgt het bakje met spullen van de baby. De beroepskracht vraagt of er een 
knuffel of tut in het bakje liggen en of het kind deze dan aan haar wil geven. Het kind geeft de 
knuffel en tut aan de beroepskracht. De beroepskracht bedankt het kind. 
De beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten 

worden ingezet om kinderen te laten samenspelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te 
luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen. De 
beroepskrachten grijpen in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskrachten brengen de 
kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij. 

 
Overdracht van normen en waarden 

De beroepskracht is zich bewust van haar professionele voorbeeldrol (modeling). Zij gedraagt zich 
volgens de waarden en normen die in het pedagogisch beleid. 
De beroepskracht geeft kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met 
andere kinderen; ze is vriendelijk, luistert, leeft mee, troost en helpt. Ze is consequent in wat ze 
uitdraagt en hoe ze zelf handelt. 
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 
normen in de samenleving. Beroepskrachten hanteren afspraken en omgangsvormen die 

herkenbaar aanwezig zijn en worden toegepast. Voorbeeld: rekening houden met elkaar, op elkaar 
wachten, elkaar geen pijn doen. 
 
 
Op basis van de observatie tijdens de inspectie kan worden geconstateerd dat de voorwaarde met 
betrekking tot verantwoorde dagopvang voldoende wordt gewaarborgd. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 
• Observatie(s) (woensdagochtend 13 november) 
• Landelijk Register Kinderopvang 
• Website (kdv Brikkies) 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 

 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen; 
• Aantal beroepskrachten; 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten, invalkrachten en/of vrijwilligers van Brikkies kinderopvang, zijn allen 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag 
en door de houder gekoppeld aan de organisatie. 
 
 

Opleidingseisen 

De diploma's van de beroepskrachten en invalkrachten van Brikkies kinderopvang zijn ingezien. 
Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
 
De pedagogisch beleidsmedewerker, die ingezet wordt bij Brikkies kinderopvang, beschikt over een 
passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
 
 

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

Op de dag van inspectie worden 4 kinderen opgevangen door 1 beroepskracht. Dit voldoet aan de 

gestelde eisen. 
Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters blijkt dat voldoende 
beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-kindratio). 
 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij Brikkies kinderopvang worden maximaal 12 kinderen van 0-4 jaar opgevangen in één 
stamgroep. 
 
Er wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. Zij werken gedurende de week volgens 

een vast rooster. 
De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) 
beroepskrachten worden ingezet. 
 
Mentor 

Aan alle kinderen is een mentor toegewezen. In Portabase kunnen de ouders zien wie de mentor 
van hun kind is. 

De mentor is de vaste pedagogisch medewerker van het kind en tevens het aanspreekpunt voor 
ouders. 
Elke half jaar wordt door de mentor een ontwikkelingslijst ingevuld door middel van een 
kindvolgsysteem Kijk!. Jaarlijks vindt er tussen ouders en de mentor een gesprek plaats. Bij zorgen 
zal er eerder een gesprek plaatsvinden. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (woensdagochtend 13 november) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
• Pedagogisch beleidsplan 
 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
 
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid; 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Maandelijks vindt een teamoverleg plaats waar dit beleid wordt 
besproken. Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt het beleid actueel te zijn en passende 
maatregelen worden genomen. 
 

Uit het interview met de beroepskracht blijkt dat zij op de hoogte is van het beleid. De houder 
zorgt ervoor dat het beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, 
evalueren en implementeren. 
 

Eerste hulp aan kinderen 
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 
Alle beroepskrachten beschikken over een certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan 

kinderen volgens de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
De houder draagt er zorg voor dat gedurende de opvang ten minste één volwassene aanwezig is 
die gekwalificeerd is. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (woensdagochtend 13 november) 
• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Notulen teamoverleg (29 oktober 2019) 
 

Accommodatie 
Binnen accommodatie is beoordeeld of de binnen- en buitenruimtes passend ingericht zijn. 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
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Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte 

De groepsruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle 
leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is 

voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen. 
 
De groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken. Er zijn onder andere: 
 
•          keukentje; 
•          bouwhoek; 
•          leeshoek. 

 
Brikkies kinderopvang heeft de beschikking over 2 slaapkamers. Er zijn voldoende bedden 
aanwezig voor de aanwezige kinderen onder de 1½ jaar. 
 
Buitenspeelruimte 
De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en beschikt over een zandbak en 2 

glijbanen. De buitenruimte is ingericht met gras en betegelde gedeeltes. Er is divers los 

spelmateriaal aanwezig. 
Het spelmateriaal is uitdagend, stimulerend en passend bij de leeftijd en het aantal op te vangen 
kinderen. De buitenruimte is zodanig ingericht dat er meerdere activiteiten gelijktijdig plaats 
kunnen vinden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 
• Observatie(s) (woensdagochtend 13 november) 
 

Ouderrecht 
Binnen ouderrecht is beoordeeld of het laatste inspectierapport op de website staat. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 

  
 

Informatie 

Het inspectierapport van het onderzoek voor registratie is te vinden op de website van Brikkies 
kinderopvang. 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Website (kdv Brikkies) 
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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 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) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 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 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) 

 

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. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 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; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
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De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

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

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 
 

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

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 

Regeling 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) 

 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Brikkies Kinderopvang 
Website : http://www.brikkieskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000029464633 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Malika Ben Brik 
KvK nummer : 60248149 
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 : 13-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 02-12-2019 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 10-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 31-12-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 
 
 
 
 


