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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
Dagopvang De Samenstroom vormt samen met basisschool de Samenstroom en BSO De
Samenstroom een kindercentrum. De Samenstroom 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. De Stichting biedt primair onderwijs en Kinderopvang
in de gemeenten: Gemert, Bakel en Boekel. Stichting GOO biedt kinderopvang in Beek en Donk en
Aarle-Rixtel.
Binnen het Kindercentrum werkt iedereen samen vanuit één visie, één team en één plan. Bij
Kindercentrum De Samenstroom worden baby's, peuters, kleuters en schoolkinderen in één
doorgaande lijn gevolgd. Er wordt gestreefd naar een optimale doorgaande ontwikkellijn voor het
kind. Er is een gezamenlijke visie, zorgstructuur en activiteitenprogramma. Er is een coördinator 06 jarigen aangesteld. Deze medewerker voert alle coördinatietaken uit rondom de kinderopvang en
de vijf kleutergroepen en is 'de verbinder' tussen de dagopvang en het basisonderwijs.
Het kindercentrum in gevestigd in een twee verdiepingen tellend pand (nieuwbouw 2014) aan de
rand van Gemert. De Samenstroom heeft drie stamgroepen dagopvang; een babygroep van 0 tot 2
jaar en een peutergroep van 2 tot 4 jaar en één groep peuterwerk van 2 tot 4 jarigen. De houder is
voornemens op 22-2-2021 te starten met een vierde stamgroep: een 3+ groep om de doorgaande
lijn met de basisschool te verbeteren.
In het pand wordt tevens buitenschoolse opvang (BSO) aangeboden aan drie basisgroepen.
Inspectiegeschiedenis
Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD.
Jaarlijkse inspectie op 05-02-2018
Er werden diverse overtredingen geconstateerd in beleidsdocumenten onder meer door keuze van
Stichting GOO om de implementatie van de vernieuwde wetgeving gefaseerd in te voeren in het
eerste half jaar van 2018. Dit leidde tot overtredingen op de domeinen: Pedagogisch beleidsplan,
veiligheids- en gezondheidsbeleid en de meldcode kindermishandeling. Daarnaast beschikte één
beroepskracht van de dagopvang niet over een passende beroepskwalificatie.
De gemeente Gemert-Bakel heeft de houder een waarschuwing verzonden naar aanleiding van de
geconstateerde overtredingen.
Jaarlijkse inspectie op 7-2-2019
Tijdens de huidige inspectie is, na het toepassen van herstelaanbod op de inhoud van het
opleidingsplan, geconstateerd dat de houder voldoet aan de getoetste inspectie-items.
De overtredingen geconstateerd tijdens de jaarlijkse inspectie in 2018 (inzake pedagogisch beleid,
het beleid veiligheid en gezondheid en de beroepskwalificatie van één medewerker) zijn door de
houder opgelost.
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Jaarlijkse inspectie op 14-1-2021
Vanwege de Corona maatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden.
Geconstateerd is dat de getoetste voorwaarden niet volledig voldoen aan de Wet Kinderopvang. Er
zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen: personeel en groepen (betreffende kwalificatie
beroepskracht), pedagogisch klimaat (betreffende kwalificatie (VE) beroepskracht en beschrijving
voorwaarden in het VE beleid) en veiligheid en gezondheid (betreffende inzichtelijkheid voor
ouders).
Tevens is beoordeeld dat het domein accommodatie voldoet aan de Wet Kinderopvang. De
toezichthouder heeft geadviseerd de uitbreiding naar 60 kindplaatsen door te voeren.
Huidige inspectie; nader onderzoek
Op 8-6-2021 heeft de inspecteur kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd bij kindcentrum
KDV de Samenstroom. In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de reguliere
inspectie niet werd voldaan opnieuw bekeken.
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 60 kindplaatsen met registratienummer
495235040.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Hieronder staat de beoordeling van de voorwaarden waaraan tijdens de voorgaande inspectie niet
werd voldaan.
Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie in pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan omvat een beschrijving van:
•

De wijze waarop de houder het aanbod voorschoolse educatie zodanig ingericht dat een kind
vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur
voorschoolse educatie kan ontvangen.

Conclusie:
De voorgaande overtreding is opgelost.
Aantal beroepskrachten VE en beroepskwalificatie :
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen. De beroepskrachten voorschoolse educatie voldoen aan de opleidingseisen.
Er is van 8 beroepskrachten voorschoolse educatie het diploma ingezien en van 7 beroepskrachten
voorschoolse educatie de VE kwalificatie en bewijs van 3F taalniveau ingezien. Geconstateerd is dat
er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Conclusie:
De voorgaande overtredingen zijn opgelost.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via mailcontact)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (8 beroepskrachten)
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) (7 beroepskrachten)
Personeelsrooster (week 21 en 22, 2021)
Pedagogisch werkplan (KC de Samenstroom, maart 2021)
Certificaten voorschoolse educatie (7 beroepskrachten)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. 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 stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de voorwaarden waaraan tijdens de voorgaande inspectie niet
werd voldaan.
Opleidingseisen
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Opleidingseisen’ voldoet aan de
gestelde eisen.
Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van 8 beroepskrachten
ingezien. Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang.
Conclusie:
De voorgaande overtreding is opgelost.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via mailcontact)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (8 beroepskrachten)
Personeelsrooster (week 21 en 22, 2021)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de voorwaarden waaraan tijdens de voorgaande inspectie niet
werd voldaan.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Inzichtelijkheid van het beleid
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is opgenomen hoe de houder er zorg voor draagt dat het
veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor de beroepskrachten, beroepskrachten in
opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. In het beleid wordt benoemd dat het beleid besproken
wordt tijdens teamoverleggen en op aanvraag in te zien is op locatie.
Conclusie:
De voorgaande overtreding is opgelost.

Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via mailcontact)
Beleid veiligheid- en gezondheid (KC de Samenstroom,)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art
10c Regeling Wet kinderopvang)
Personeel en groepen
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(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)
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kindcentrum De Samenstroom

Website

: http://www.stichtinggoo.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000026723441

Aantal kindplaatsen

: 60

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

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

: 08-06-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 24-06-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 25-06-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 25-06-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 15-07-2021
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