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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 
Peuterwerk Het Venster 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. 
 
De peutergroep is onderdeel van het kindcentrum Het Venster aan de Churchill-laan te Gemert. 
Tevens biedt Stichting GOO buitenschoolse opvang (BSO) op hetzelfde adres. 
 

De peutergroep heeft een eigen lokaal (welke tijdens de middag en in vakanties ook door de BSO 
wordt gebruikt). De peutergroep is vier dagdelen geopend: op maandag-, dinsdag-, 

donderdagochtend van 08.30 – 12.00 uur en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.15 uur. 
   
 
Inspectiegeschiedenis 2016-heden 
De groep peuterwerk wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd. 

 
 

Soort 
inspectie 

Bevindingen inspectie  

Onderzoek 
voor 
registratie 
04-01-2016 

Geconstateerd werd dat er kon worden aangenomen dat het centrum 
redelijkerwijs zou gaan voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wko). De toezichthouder heeft de gemeente Gemert-Bakel 
geadviseerd het kindercentrum te registreren in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
 
 

Onderzoek na 
registratie 

12-05-2016 

Tijdens deze aangekondigde inspectie zijn alle items uit de Wet Kinderopvang 
getoetst. Er werd volledig voldaan aan de getoetste inspectie-items. 

 
 

Jaarlijkse 
inspectie 
03-07-2017 

Tijdens deze onaangekondigde inspectie op alle items van de Wet Kinderopvang 
werd geconstateerd dat de getoetste items, na het toepassen van overleg en 
overreding op het publiceren van het inspectierapport op de website, voldoen aan 
de Wko. 

Jaarlijkse 
inspectie 21-

06-2018 

Tijdens een onaangekondigde inspectie op een reguliere donderdagochtend is 
getoetst op kernelementen uit de Wet Kinderopvang. Er heeft een observatie en 

een interview met beroepskrachten plaatsgevonden op de algemeen dagelijkse 
praktijk, tevens zijn de volgende documenten beoordeeld: pedagogisch beleid, 
het opleidingsplan voorschoolse educatie, kwalificaties van beroepskrachten, 
roosters en planningen, achterwachtregeling en kwalificaties Kinder-EHBO. 
 
Er werden twee overtredingen geconstateerd: 

• het opleidingsplan beroepskrachten voorschoolse educatie voldeed niet aan 
het besluit voorschoolse educatie. 

• de directeur kon niet aantoonbaar maken dat er ten alle tijde een 

gekwalificeerde volwassene aanwezig was voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen. 

De gemeente Gemert-Bakel heeft via een waarschuwing de directeur verzocht de 
overtredingen op te lossen. Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2019 worden de 

voorwaarden opnieuw getoetst. 
 

Jaarlijkse 
inspectie 04-
04-2019 

Tijdens dit onderzoek op kernelementen is getoetst op de algemene dagelijkse 
praktijk middels een observatie en interviews met beroepskrachten. Tevens heeft 
er een documentenonderzoek plaatsgevonden op het: pedagogisch beleid, 
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 kwalificaties van beroepskrachten, roosters en planningen, het beleid veiligheid en 
gezondheid en de meldcode kindermishandeling. 

 
Er werden drie overtredingen geconstateerd. De overtredingen hadden betrekking 

op: 
• het opleidingsplan voorschoolse educatie 2019; 
• het plan van aanpak veiligheid en gezondheid en de inventarisatie van grote 

risico's. 
 
De gemeente Gemert-Bakel heeft naar aanleiding van de bovenstaande 
overtredingen de houder op 04-06-2019 een aanwijzing verzonden en de houder 

een hersteltermijn van 2 maanden (na verzenddatum van de brief) gegeven om 
de overtredingen op te lossen. 

  
 
Nader onderzoek 

Tijdens het nader onderzoek is getoetst op de voorgaande overtredingen: de inhoud van het 
opleidingsplan en het beleid veiligheid en gezondheid. 
 

Conclusie 
De houder is er niet in geslaagd om alle overtredingen op te lossen. Het opleidingsplan 
voorschoolse educatie voldoet niet aan het Besluit basisvoorwaarden voorschoolse educatie. Voor 
meer informatie, zie de inhoud van het rapport. 

 
 
Landelijk Register Kinderopvang (hierna: LRK) 
De peutergroep is met maximaal 16 kinderen geregistreerd in het LRK. De locatie is als een 
voorschoolse voorziening opgenomen in het LRK. 
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Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Inleiding 
Naar aanleiding van een overtreding op de inhoud van het opleidingsplan voor de beroepskrachten 
voorschoolse educatie is deze voorwaarde opnieuw getoetst. 
  

Voorschoolse educatie 

De houder is er niet in geslaagd de overtreding op te lossen. Er wordt niet voldaan aan de 

voorwaarde opleidingsplan voorschoolse educatie. 
 
In het plan staat onvoldoende concreet en toetsbaar beschreven op welke wijze beroepskrachten 

kennis en vaardigheden voorschoolse educatie onderhouden op de onderstaande items: 
a. het werken met programma’s voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden 
    taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, 

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod 
   van VE, 
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van 
    het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 
Toelichting 

In het opleidingsplan wordt onvoldoende ingegaan op: 
• De toetsbaarheid van het opleidingsplan. Het is onduidelijk welke leerdoelen/eindtermen 

centraal staan bij een leeractiviteit. Hierdoor is onduidelijk wat 
een beroepskracht voorschoolse educatie weet en kan na het volgen van de leer- en 
opleidingsactiviteiten. 

• Het is onduidelijk op welke wijze de inhoud van de leer- en opleidingsactiviteiten aansluit bij de 

ontwikkelingen op het gebied van voorschoolse educatie binnen de school en Stichting GOO ter 

bevordering van de kwaliteit van voorschoolse educatie. 
 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Gebruikte bronnen 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (juni 2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
Inleiding 
 
Naar aanleiding van de voorgaande overtreding wordt het beleid veiligheid en gezondheid opnieuw 
getoetst. 
  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder is er in geslaagd de voorgaande overtreding op te lossen. 

 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is nu aangepast op locatie 't Venster. De grote risico's zijn 
aangevuld en er is beschreven welke maatregelen zijn getroffen om de grote risico's zoveel 
mogelijk te reduceren. 
 

Gebruikte bronnen 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (juni 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum Het Venster 
Website : http://www.stichtinggoo.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
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 : 5420AD GEMERT 
Website : www.fideskinderopvang.nl 
KvK nummer : 17101430 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Verone van Kilsdonk 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Gemert-Bakel 

Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5420DA GEMERT 
 

Planning 
Datum inspectie : 02-09-2019 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 23-09-2019 

 
 
 
 
 
 


