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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
Buitenschoolse opvang (BSO) 't Einder is onderdeel van Stichting GOO (voormalig Fides
Kinderopvang). Fides Kinderopvang en Zicht Primair Onderwijs zijn per ingang van 19 januari 2017
één stichting, genaamd Stichting GOO. Stichting GOO biedt primair onderwijs en Kinderopvang in
de gemeenten: Gemert, Bakel, Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Boekel.
BSO 't Einder is gevestigd in een unit op het terrein van de gelijknamige openbare basisschool
(Stichting Platoo). Sinds augustus 2011 maakt de BSO tevens gebruik van een klaslokaal in de
basisschool. De BSO heeft drie basisgroepen: Toppers 4 t/m 7 jarigen, Makkers 8 en 9 jarigen,
Maatjes 10 + groep. De basisgroepen Makkers en Maatjes verblijven in twee groepsruimten in de
semipermanente unit op het schoolplein. De basisgroep Toppers is gehuisvest in een lokaal in de
basisschool. De kinderen die de BSO bezoeken komen van een vijftal scholen in de buurt. Op
woensdagen, vrijdagen en tijdens schoolvakanties worden de groepen samengevoegd. Er wordt
tevens voorschoolse opvang aangeboden.
De inrichting van de drie groepsruimtes is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Naast de
groepsruimte kunnen de kinderen van de unit, gebruik maken van een atelierruimte. Buiten spelen
doen de BSO kinderen op de aangrenzende buitenruimte van school.
Inspectiegeschiedenis
De BSO wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD.
Inspectie
Bevindingen
Jaarlijkse
Geconstateerd is dat de getoetste kernelementen ten tijde van de inspectie
inspectie
voldeden aan de Wko.
02-01-2017
Jaarlijkse
De onaangekondigde inspectie op kernelementen heeft plaatsgevonden tijdens
inspectie 01-05een dinsdagochtend in de meivakantie. Er werd volledig voldaan aan de
2018
getoetste items.
Jaarlijkse
Geconstateerd is dat de getoetste kernelementen ten tijde van de inspectie
inspectie 04-02voldeden aan de Wko.
2019
Jaarlijkse
Vanwege de landelijke corona maatregelen heeft er in 2020 geen jaarlijkse
inspectie 2020
inspectie plaats gevonden.
Jaarlijkse
Er zijn geconstateerd met betrekking tot het bevorderen van de kennis en het
inspectie 17-6gebruik van de meldcode kindermishandeling.
2021
Huidige inspectie: nader onderzoek
Op 30-11-2021 heeft de inspecteur kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd. In dit nader
onderzoek zijn de voorwaarden m.b.t. tot de meldcode kindermishandeling waaraan tijdens de
reguliere inspectie niet werd voldaan opnieuw bekeken.
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Conclusie
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat:
•
de houder er in geslaagd is alle voorgaande overtredingen op te lossen.
Landelijk register kinderopvang (LRK)
Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 54 kindplaatsen met registratienummer
223750104.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp worden de volgende eisen getoetst:
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Op 30-11-2021 heeft er telefonisch contact plaats gevonden met een beroepskracht. Deze vertelt
dat er op 29-9-2021 een teamoverleg heeft plaats gevonden waarin de meldcode besproken is. Op
1-12-2021 heeft de beroepskracht de notulen van het overleg toegestuurd waarin zichtbaar is dat
de meldcode besproken is. De houder heeft 3 beroepskrachten aangemeld voor een cursus over de
meldcode kindermishandeling op 17 november 2021. Echter vanwege de corona maatregelen is
deze cursus uitgesteld. Op 1-12-2021 heeft er telefonisch contact plaats gevonden met de houder.
Geconstateerd is dat de houder er voldoende zorg voor draagt dat de kennis, het gebruik en de
handelswijze bij de verschillende routes van de meldcode wordt bevorderd.
De voorgaande overtreding is hiermee hersteld.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact op 1-12-2021)
Interview (beroepskracht telefonisch contact op 30-11-2021)
Notulen teamoverleg (29-9-2021)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt.
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en
2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO 't Einder

Website

: http://www.stichtinggoo.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000026723603

Aantal kindplaatsen

: 54

Gegevens houder
Naam houder

: GOO Opvang B.V.

Adres houder

: Postbus 157

Postcode en plaats

: 5420 AD Gemert

Website

: http://www.stichtinggoo.nl

KvK nummer

: 17101430

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Brabant-Zuidoost

Adres

: Postbus 8684

Postcode en plaats

: 5605 KR EINDHOVEN

Telefoonnummer

: 088 0031 377

Onderzoek uitgevoerd door

: Greetje de Wit

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Gemert-Bakel

Adres

: Postbus 10000

Postcode en plaats

: 5420 DA GEMERT
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Planning
Datum inspectie

: 30-11-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 01-12-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 02-12-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 02-12-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 22-12-2021
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