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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 

Kindcentrum De Havelt (voorheen peuterspeelzaal ’t Kneuterhofke) 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. 

  

In 2014 is de dagopvang samen met de basisschool verhuisd naar het nieuwbouwpand (MFA 

Handel) aan de doorgaande weg in Handel. MFA Handel is een multifunctioneel gebouw waarin 

onderwijs, kinderopvang, sport en buurtwerk is ondergebracht. 

  

Kindcentrum De Havelt bestaat uit één verticale groep dagopvang waarin maximaal 15 kinderen in 

de leeftijd van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Tijdens schoolvakanties wordt de dagopvang 

samengevoegd met de BSO. 

  

Inspectiegeschiedenis  

De dagopvang wordt jaarlijks bezocht door de GGD. 

  

Soort 

inspectie 

Bevindingen inspectie 

Jaarlijks 

onderzoek 

15-05-2018 

Tijdens dit onderzoek op de algemene dagelijkse praktijk aangevuld met het 

domein 'Pedagogisch klimaat', werd geconstateerd dat de getoetste inspectie-

items, op enkele voorwaarden in het pedagogisch beleidsplan na, voldeden aan de 

Wet Kinderopvang. 

 

De gemeente Gemert-Bakel heeft de houder in november 2018 een waarschuwing 

verzonden naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen. 

Jaarlijks 

onderzoek  

1-7-2019 

Er is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet 

Kinderopvang. De voorgaande overtredingen zijn door de houder opgelost. 

Jaarlijks 

onderzoek 

17-11-2020 

Deze inspectie is op afstand uitgevoerd. 

Er is een overtreding geconstateerd op het item voorschoolse educatie met 

betrekking tot het opleidingsplan VE en op het item Verklaring omtrent het gedrag 

en personenregister kinderopvang. 

   

     

Huidige inspectie 

Op 8-6-2021 heeft de inspecteur kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd bij kindcentrum De 

Havelt (KDV). 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 getoetste inspectie-voorwaarden niet volledig 

voldoen aan de Wet kinderopvang. De overtreding met betrekking tot het opleidingsplan 

voorschoolse educatie is opgelost. De overtreding met betrekking tot de inschrijving van 

structureel aanwezige personen is niet volledig hersteld.  
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Landelijke Register Kinderopvang (LRK) 

Dagopvang De Havelt staat met 15 kindplaatsen geregistreerd in het LRK onder het nummer 

134281937. 
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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 

 

Dit nader onderzoek richt zich op de overtredingen van de voorgaande jaarlijkse inspectie. 

   

Tijdens de vorige inspectie werd niet voldaan werd aan de voorwaarde met betrekking tot het item 

Voorschoolse educatie. Tijdens het huidige onderzoek is deze voorwaarde met betrekking tot het 

opleidingsplan voorschoolse educatie opnieuw beoordeeld.  

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Voorschoolse educatie 

Het opleidingsplan voorschoolse educatie voldoet aan alle voorwaarden. 

 

De kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden jaarlijks 

onderhouden middels scholing, zoals 'Taal in interactie' en coaching door de pedagogisch coach en 

intervisie. Dit staat beschreven in het opleidingsplan KDV de Havelt.  

 

Conclusie 

Deze overtreding is opgelost. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en via mailcontact) 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (KDV de Havelt) 
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Personeel en groepen 

 

Dit nader onderzoek richt zich op de overtredingen van de voorgaande jaarlijkse inspectie. 

   

Tijdens de vorige inspectie werd niet voldaan werd aan een voorwaarde met betrekking tot het 

item Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. Tijdens het huidige 

onderzoek is de voorwaarde met betrekking tot dit item opnieuw beoordeeld. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ niet voldoet aan de gestelde eisen. 

 

De peuteropvang werkt samen met de onderbouw van de school. Eén van de 

samenwerkingsactiviteiten is dat kinderen vanuit de peutergroep deelnemen aan een activiteit in 

de kleuterklas. Een groepje peuters neemt deel aan activiteiten in de kleuterklas onder begeleiding 

van de beroepskracht en de leerkracht van de klas. Omdat de activiteiten met de kleuterklassen 

structureel plaatsvinden en het kindcentrum en de school gevestigd zijn op hetzelfde adres moeten 

de leerkrachten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag en ingeschreven staan in het 

personenregister kinderopvang (PRK). Op het moment van de inspectie staat de leerkracht van 

groep 1/2 ingeschreven in het PRK en is zij gekoppeld aan de houder. 

Uit interview met de houder blijkt dat er structureel een logopediste aanwezig is op het 

kindcentrum en er sprake is van structureel contact met kinderen uit de peutergroep. Ten tijde van 

de inspectie is niet zichtbaar of deze persoon ingeschreven staat in het personenregister 

kinderopvang omdat deze persoon niet gekoppeld is aan de houder. 

Hierdoor zijn niet alle structureel aanwezige personen ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang.  

 

Conclusie 

Deze overtreding is niet opgelost. 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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. 
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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) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en via mailcontact) 

• Personenregister Kinderopvang (ingezien op 15-6-2021) 

• Website (dehavelt.nl en stichtinggoo.nl) 

• Personeelsrooster (week 21 en 22, 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kindcentrum De Havelt, augustus 2020) 
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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) 

 

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) 

 



 

10 van 11 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 08-06-2021 

Kindcentrum De Havelt te Handel 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum De Havelt 

Website : http://www.stichtinggoo.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000035403225 

Aantal kindplaatsen : 15 

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 : 22-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-06-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 13-07-2021 

 

 

 

 

 

 


