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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Oss heeft op donderdag 31 augustus 2017 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij Speel-leerschool Beren Eigenwijs te Geffen. 

  
Tijdens de vorige inspectie waren vijf overtredingen geconstateerd met betrekking tot: 
 de inhoud van het pedagogisch beleid; 

 de meldcode kindermishandeling (twee overtredingen); 
 de informatievoorziening aan ouders; 
 de klachtenregeling. 
 

Tijdens dit nader onderzoek zijn deze overtredingen opnieuw onderzocht. 
  
Geconcludeerd kan worden dat vier van de vijf overtredingen zijn opgelost. Eén overtreding, met 
betrekking tot de klachtenregeling, is nog niet opgelost. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 

Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
  

 
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 

 
  
Pedagogisch beleid 
 
Tijdens de vorige inspectie was de werkwijze van de peuter/kleutergym samen met de basisschool, 

niet beschreven. 

Het was onduidelijk op welke wijze de veiligheid van de acht peuters die samen met 20 kleuters, 
onder de hoede van één beroepskracht en een medewerker van het SEC (Sport educatie centrum) 
spelen, gewaarborgd wordt. 
Aan de houder was de mogelijkheid geboden om deze beschrijving alsnog aan te leveren. 
Het betreffende document was niet binnen de afgesproken termijn opgestuurd naar de 
toezichthouder. Deze voorwaarde kon hierdoor niet beoordeeld worden tijdens de vorige 

inspectie en is daarom als overtreding aangemerkt. 
  
Tijdens dit nader onderzoek is deze voorwaarde opnieuw beoordeeld. De werkwijze is nu wel 
beschreven in het pedagogisch werkplan. 
Hiermee is de overtreding met betrekking tot het pedagogisch beleid opgelost. 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. M van der Stappen en telefonisch met 

mevr. H. van der Stappen) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Pedagogisch werkplan (Speel-leerschool Beren Eigenwijs (versie 2017)) 



 

5 van 8 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 31-08-2017 
Speelleerschool Beren Eigen Wijs te Geffen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
 

Meldcode kindermishandeling 
 
Tijdens de vorige inspectie waren er twee overtredingen geconstateerd met betrekking tot de 
meldcode kindermishandeling: 
 De meldcode kindermishandeling was niet inzichtelijk voor de toezichthouder en kon daardoor 

inhoudelijk niet beoordeeld worden. De meldcode was niet aanwezig op de locatie en is tijdens 

het aangeboden herstelaanbod ook niet toegestuurd aan de toezichthouder; 
 De beroepskracht was onvoldoende op de hoogte van de inhoud van de meldcode. Waardoor 

gesteld kon worden dat de kennis en het gebruik van de meldcode onvoldoende wordt 

bevorderd door de houder. 
 
Tijdens dit nader onderzoek is navraag gedaan bij één van de beroepskrachten over 
bovenstaande punten. De beroepskracht geeft aan dat naar aanleiding van de vorige inspectie de 

meldcode kindermishandeling is aangepast en is besproken met de beroepskrachten. 
De beroepskrachten hebben de meldcode via de mail toegestuurd gekregen met de vraag om deze 
door te nemen. Vervolgens is de meldcode besproken in de leidstersvergadering van 10 mei 2017. 
  
Uit het interview met de beroepskracht blijkt dat ze voldoende op de hoogte is van de inhoud van 
de meldcode. Ze kan signalen herkennen en weet hoe te handelen bij een vermoeden. 
  

De aangepaste meldcode was niet aanwezig op de locatie. De beroepskrachten konden het protocol 
niet vinden. De houder heeft de meldcode later aan de toezichthouder toegestuurd en zorgt ervoor 
dat de meldcode ook op de locatie in de 'groene map' wordt opgenomen. Het protocol is bekeken 

door de toezichthouder. Er wordt gebruik gemaakt van de meldcode kindermishandeling welke is 
uitgegeven door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De meldcode is vertaald naar de eigen 
organisatie en voorzien van een sociale kaart. Hiermee wordt er voldaan aan de wettelijke eisen. 

  
De overtredingen met betrekking tot de meldcode kindermishandeling zijn hiermee opgelost. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. M van der Stappen en telefonisch met 

mevr. H. van der Stappen) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 
 Notulen leidstersvergadering 10 mei 2017 
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Ouderrecht 

 
 

Informatie 
 
Tijdens de vorige inspectie stond het werkplan van Speel-leerschool Beren Eigenwijs niet op de 
website. 
  
Tijdens dit nader onderzoek is gekeken of het pedagogisch werkplan van Speel-leerschool Beren 

Eigenwijs op de website van Het Beertje staat. Dit is het geval; de meest recente versie van het 
pedagogisch werkplan staat op de website. 
  

Hiermee is deze overtreding uit de vorige inspectie opgelost. 
  
 
Klachten en geschillen 

 
Tijdens de vorige inspectie werd geconcludeerd dat de opgestelde klachtenprocedure niet geheel 
voldoet aan wettelijke eisen. 
Aan de houder was vervolgens een herstelaanbod gedaan, om de klachtenprocedure aan te 
passen. Hiervan heeft de houder destijds geen gebruik gemaakt. 
  
Tijdens dit nader onderzoek is de klachtenprocedure opnieuw bekeken. Deze staat op de website 

van Het Beertje en heeft de houder aan de toezichthouder toegestuurd. 
  
Deze klachtenprocedure voldoet wederom niet aan de wettelijke eisen. 

In de klachtenprocedure is niet opgenomen, dat de houder:  
 de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de afhandeling; 
 de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

 in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 

 
Bovendien wordt aangegeven dat de ouder de klacht mondeling of schriftelijk bij de houder kan 
indienen. Volgens de Wet kinderopvang dient dit schriftelijk te gebeuren. 
  
  

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

 
 

 De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. M van der Stappen en telefonisch met 

mevr. H. van der Stappen) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Website (www.kdvhetbeertje.nl) 
 Klachtenregeling (Klachtenprocedure kinderopvang Het Beertje (ongedateerde versie)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Speelleerschool Beren Eigen Wijs 

Website : http://www.kdvhetbeertje.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Het Beertje Peuterspeelzalen B.V. 

Adres houder : Kloosterstraat 4 

Postcode en plaats : 5386AS Geffen 
KvK nummer : 62096451 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  T. van Waardenburg 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 

 
Planning 
Datum inspectie : 31-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-09-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 29-09-2017 
 
 
 

 
 
 
 

 


