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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 jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
BSO De Bakelaar 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.
Er wordt op deze locatie buitenschoolse opvang (hierna: BSO) geboden aan drie basisgroepen en
er wordt voorschoolse opvang (VSO) geboden. In het pand is tevens de dagopvangvoorziening 'De
Bakelaar' gevestigd met één babygroep en twee peuter(werk)groepen.
Kindcentrum de Bakelaar is gevestigd in basisschool Willibrordus in Bakel. De BSO is geopend van
maandag tot en met vrijdag.
De BSO heeft twee lokalen en een aula tot zijn beschikking, op de begane grond. De kinderen
komen voornamelijk van de inpandige basisschool.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 01-05-2017 voldeden de getoetste inspectie-voorwaarden aan de
Wet Kinderopvang.
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 7 mei 2018 werden er één overtreding geconstateerd, omdat de
achterwachtregeling niet stond vastgelegd in het beleid veiligheid en gezondheid.
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 17 juni 2019 voldeden de getoetste inspectie-voorwaarden aan de
Wet Kinderopvang.
Huidige inspectie
De inspectie, uitgevoerd op 19-1-2021, betreft het jaarlijkse inspectieonderzoek. Vanwege de
Corona maatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden. De toezichthouder heeft een
telefonisch interview met de locatieverantwoordelijke gevoerd en daarnaast alle documenten
digitaal opgevraagd. Tevens heeft er een telefonisch interview met twee beroepskrachten
plaatsgevonden.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten
risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald.
Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op pedagogisch beleid, een gedeelte van personeel
en groepen en accommodatie.
Wijziging kindplaatsen
De houder heeft op 12-1-2021 een wijziging aantal kindplaatsen aangevraagd van 55 naar 66
kindplaatsen. Tijdens dit onderzoek wordt beoordeeld of er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Conclusie
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet
Kinderopvang. De toezichthouder heeft geadviseerd de uitbreiding naar 66 kindplaatsen door te
voeren.
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Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat de exploitatie redelijkerwijs kan
plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. De
bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met
betrekking tot de brandveiligheid of bouw en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit
afgeeft indien dit van toepassing is op de situatie.
Landelijke Register Kinderopvang (LRK)
De dagopvang staat met 55 kindplaatsen geregistreerd in het LRK onder het nummer 369780450

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.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Er is geconstateerd dat 11 van de 11 voorwaarden van het getoetste item ‘Pedagogisch beleid’
voldoen aan de gestelde eisen.
Stichting GOO hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie
geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert elke locatie zijn eigen pedagogisch werkplan met
het locatie gebonden beleid. De beroepskracht geeft tijdens het interview aan dat het pedagogisch
beleid ten tijde van de inspectie opnieuw herzien wordt.
Inspectie op afstand
Aangezien deze inspectie (vanwege de Corona maatregelen) op afstand heeft plaatsgevonden,
heeft de toezichthouder niet in de praktijk kunnen toetsen of de houder er zorg voor draagt dat in
de BSO conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Op basis van de inspectie blijkt, dat
de houder ervoor zorgt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan.
De beroepskracht vertelt tijdens het telefonische interview, hoe er binnen de BSO wordt gewerkt.
Deze werkwijze komt overeen met de beschrijving in het pedagogisch beleid.
Gedurende het volgende jaarlijks inspectieonderzoek wordt beoordeeld of de houder er zorg voor
draagt, dat er in de praktijk conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en via mailcontact)
Interview (beroepskracht op 19-1-2021)
Pedagogisch beleidsplan (Kindcentrum De Bakelaar, januari 2021)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. 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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en
personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen.
Er wordt voldaan aan de eisen van de Verklaring omtrent het gedrag en personenregister
kinderopvang.
Door middel van een steekproef is van 2 beroepskrachten, de pedagogisch
beleidsmedewerker/coach en de locatie manager geconstateerd dat ze in het bezit zijn van een
verklaring omtrent gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
Er wordt geen gebruik gemaakt van vrijwilligers. Tijdens de inspectie zijn er geen stagiairs
aanwezig.
Opleidingseisen
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de
gestelde eisen.
Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van 2 beroepskrachten
ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de
meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen
aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen.
Op basis van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters is geconstateerd dat de getoetste
voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in
opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen.
Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende
beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor
kinderen’ voldoet aan de gestelde eisen.
De opvang vindt plaats in vaste basisgroepen. Een kind wordt in één basisgroep opgevangen.
Basisgroep
De Rakkers
De Lanterfanters
De Flierefluiters

Leeftijd
2,5- 5,5
5,5- 7 jaar
7-12 jaar

Maximaal aantal kinderen
16
22
24

Aanwezige kinderen
13 samengevoegd

Ten tijde van de inspectie wordt er noodopvang geboden en zijn de groepen samengevoegd.
De houder is voornemens uit te breiden met kindplaatsen. Dit wordt een extra basisgroep genaamd
de Binkies voor kinderen van 4-6 jaar. ]

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en via mailcontact)
Interview (beroepskracht op 19-1-2021)
Personenregister Kinderopvang (ingezien op 2-2-2021)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (2 beroepskrachten)
Presentielijsten (week 2 en 3, 2021)
Personeelsrooster (week 2 en 3, 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Er is geconstateerd dat 3 van de 3 voorwaarden van het getoetste item ‘Eisen aan de ruimtes’
voldoen aan de gestelde eisen.
Inspectie op afstand
Aangezien deze inspectie (vanwege de Corona maatregelen) op afstand heeft plaatsgevonden,
heeft de toezichthouder de accommodatie niet in de praktijk kunnen beoordelen. Het domein
accommodatie is beoordeeld op basis van documenten, interviews en beeldmateriaal.
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de opvang zijn veilig,
toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te
vangen kinderen.
Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte
per in het kindercentrum aanwezig kind.
Binnenruimten
Op ontvangen beeldmateriaal is te zien dat de groepsruimten uitdagend zijn ingericht en
beschikken over voldoende speelmateriaal.
De Flierefluiters maken gebruik van de aula van de basisschool. Deze ruimte beschikt over hoge
tafels, verschillende speelhoeken, een podium, een digibord en uitdagend speelmateriaal.
De groepsruimte van de Lanterfanters wordt in de ochtend gebruikt door de Hummels
peutergroep.
De groepsruimte van de Rakkers en Lanterfanters beschikt over verschillende speelhoeken, kasten
met speelmateriaal, hoge en lage tafels.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het handvaardigheidslokaal en de speelzaal van de
basisschool en is er een speelruimte/hal beschikbaar.
Huidige situatie
Groepsruimte
De Rakkers
De Lanterfanters
De Flierefluiters
extra ruimten (speelzaal,
handvaardigheidslokaal, speelruimte)
Totaal

m²
63
55,9
95,3
153,7
367,9

Maximaal aantal
kinderen
16
22
24

Beschikbare m²
per kind

62

5,9

Na de uitbreiding kindplaatsen wordt het handvaardigheidslokaal als groepsruimte gebruikt voor de
Lanterfanters. De huidige groepsruimte van de Lanterfanters wordt dan gebruikt voor de Binkies en
in de ochtend door de Hummels (peutergroep).
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De nieuwe groepsruimte (huidige handvaardigheidslokaal) waar de Lanterfanters opgevangen gaan
worden is ten tijde van de inspectie nog niet ingericht als groepsruimte. Deze ruimte beschikt over
een vide.
Situatie na uitbreiding kindplaatsen
Groepsruimte
De Binkies
De Lanterfanters
De Flierefluiters
(extra ruimten (speelzaal,
speelruimte)
Totaal

m²
55,9
52,5
95,3
101,2
304,9

Maximaal aantal
kinderen
20
22
24

Beschikbare m² per
kind

66

4,6

De locatie staat in het LRK geregistreerd met 55 kindplaatsen. Bij 66 kindplaatsen zijn er
voldoende m² per kind beschikbaar.
Buitenruimte
De BSO maakt gebruik van de speelplaats van de school. Deze speelplaats is afgesloten door
poorten en beschikt onder andere over een zandbak, speeltoestellen en een podium.
De houder geeft aan dat de oppervlakte van het grote schoolplein ongeveer 1819 m2 bedraagt.
Hierdoor zijn er ruim voldoende m² beschikbaar t.b.v. zowel het in het LRK huidige aantal
geregistreerde kindaantal als na de uitbreiding kindplaatsen.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en via mailcontact)
Interview (beroepskracht op 19-1-2021)
Wijzigingsformulier exploitatie (ontvangen op 14-1-2021)
Landelijk Register Kinderopvang (registratienummer: 369780450)
Pedagogisch beleidsplan (Kindcentrum De Bakelaar, januari 2021)
Plattegronden (Begane grond- inrichting, Oppervlakten buitenruimtes KC Bakelaar, Plattegrond
speelplaats + begane grond)
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is
van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
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(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d 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 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)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 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 basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
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opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet;
- gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op
het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd
door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art
9c Regeling Wet kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 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 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO De Bakelaar

Website

: http://www.stichtinggoo.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000026723514

Aantal kindplaatsen

: 55

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

Planning
Datum inspectie

: 19-01-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 02-03-2021

Zienswijze houder

: 15-03-2021

Vaststelling inspectierapport

: 15-03-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-03-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-03-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 05-04-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
ZIENSWIJZE HOUDER KINDCENTRUM DE BAKELAAR
Inspectie BSO de Bakelaar, 19 januari 2021
Registratienummer: 369780450
Beste lezer,
Wij zijn er trots op dat we elke dag samen onder één hoedje bij mogen dragen aan de ontwikkeling
van kinderen zowel op school als in de buitenschoolse opvang. Kinderen ontwikkelen zich
spelenderwijs, vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid. Binnen Kindcentrum de
Bakelaar mogen kinderen zich ontplooien met oog voor hun eigen karakter en kwaliteiten en
ontwikkelen zich in eigen tempo en niveau waarbij ontwikkelen vanuit hoofd, hart en handen
centraal staat.
Het is mooi om te lezen in het inspectierapport dat wij aan alle inspectiecriteria voldoen en dat we
toestemming hebben gekregen om uit te breiden met een nieuwe BSO-groep de Binkies vanaf 1
april a.s. Dit biedt meer mogelijkheden om het buitenschoolse aanbod nog beter te differentiëren
en te ontwikkelen naar leeftijd van de kinderen. Pedagogisch medewerkers en ondergetekende
kijken met enthousiasme en leergierigheid uit om deze ontwikkeling verder invulling te geven.
Met vriendelijke groet, Marianne van de Moesdijk Teamleider Kindcentrum de Bakelaar
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