
 

 

 

Overname specialistische kinderopvang op locatie Petrus 

Donders 

 

Stichting GOO heeft de opdracht om passende opvang en passend onderwijs vorm te geven. 

Dat betekent dat elk kind zich kan ontwikkelen op basis van talenten en mogelijkheden. 

Stichting GOO gelooft in de versmelting van opvang en onderwijs. Zo realiseren we een 

doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar, waarbij de ontwikkeling van elk kind in elke 

leeftijdsfase wordt gezien en gestimuleerd. Het voortzetten van deze voorziening voor 

gespecialiseerde opvang past dan ook geheel in de visie van GOO. 

 

Opvang en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en van even groot belang. De 

ontwikkeling van een kind start niet bij de start van het onderwijs, maar al bij de geboorte 

waar de opvang al een grote bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het kind. 

Verbinding van opvang en onderwijs is de basis van het bieden van passende opvang, zorg 

en onderwijs.   

 

Het expertisecentrum van Stichting GOO heeft de opdracht om als stimulator te zorgen voor 

passend onderwijs en passende opvang voor de gehele stichting. Het Expertisecentrum richt 

zich in haar begeleiding op de ankerpunten van de stichting. Het Expertisecentrum bestaat 

uit drie teams, gespecialiseerde opvang, gespecialiseerd onderwijs, gespecialiseerde 

begeleiding. 

 

Op 19 augustus 2020 heeft de Gemeente Gemert-Bakel onderstaand persbericht gepubliceerd:  

Specialistische kinderopvang dichtbij huis 

Vanaf 1 oktober biedt Stichting GOO óók specialistische kinderopvang aan in onze 

gemeente. De lokale kinderopvangorganisatie neemt deze voorziening over van de huidige 

aanbieder. Met de specialistische kinderopvang in huis blijft de Petrus Donders als een 

integraal kindcentrum fungeren. 

  

Wethouder Wilmie Steeghs is blij met de overgang naar Stichting GOO. “De pilot die we de 

afgelopen drie jaar met de landelijke organisatie KluppluZ hebben gedaan, liet zien dat 

specialistische kinderopvang in onze eigen gemeente prettig is voor kinderen en ouders.  



 

 

 

Door dichtbij huis te blijven, maken kinderen makkelijker vriendjes of vriendinnetjes in de 

buurt. Ook is de kans groter dat ze kunnen instromen in het regulier onderwijs.”  

 

Lokale partner 

De wethouder Sociaal Domein onderschrijft het belang van de voorziening binnen de 

gemeente, maar geeft aan: “Ik moet ook bezuinigen. Een landelijke organisatie heeft 

gewoonweg meer overhead en ik heb de gemeenteraad toegezegd daar kritisch naar te 

kijken. Vandaar dat ik Stichting GOO heb gevraagd of zij hetzelfde aanbod vanuit hun 

organisatie kunnen aanbieden. Dat we vanaf 1 oktober deze voorziening tegen lagere kosten 

kunnen aanbieden is mooi.” 

  

Overgang 

Bestuurder Ab Groen van Stichting GOO benadrukt: “We bieden de specialistische 

kinderopvang aan op de huidige locatie en met zoveel mogelijk dezelfde mensen. Ook het 

aanbod blijft vooralsnog hetzelfde. Samen met de gemeente bekijken we of dat binnen de 

gemeentelijke financiële kaders zo kan blijven.” Wethouder Steeghs tot slot: “Alle ouders 

zijn direct door onze opvoedondersteuners geïnformeerd. Ook buurgemeenten Boekel en 

Laarbeek, die incidenteel gebruikmaken van de voorziening, zijn op de hoogte. Maar 

eigenlijk verandert er niets.”  

 

 


