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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 
Kindercentrum Wilderen is in maart 2017 van start gegaan met groepen voor dagopvang, 
buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaalgroep in de nieuw gebouwde brede school Wilderen. 

Op deze locatie worden nu de dagopvanggroepen opgevangen die voorheen elders gehuisvest 
waren, op de locaties het Klooster en de Beestenboel. Daarnaast is er een groepsruimte voor de 
buitenschoolse opvang van het Klooster en voor peuterspeelzaal Pukkemuk en buitenschoolse 
opvang de Donderstralen, die voorheen allebei gebruik maakten van twee units vlakbij het 
schoolgebouw. 
Speerpunt is om samen met de basisschool te werken aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling 
van kinderen van 0 tot 12 jaar. 

  

Inspectiegeschiedenis 
De verschillende locaties voor buitenschoolse opvang zijn in de jaren voorafgaand aan de 
verhuizing naar de brede school jaarlijks door de GGD geïnspecteerd. 
  
Onderzoek voor registratie 2-2-2017 

Er is geconstateerd dat het kindercentrum redelijkerwijs zou gaan voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Onderzoek na registratie 23-5-2017 
Op 23 mei 2017 is er een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan kindercentrum de 
Wilderen. Dit inspectiebezoek betreft een onderzoek na registeropname, drie maanden na aanvang 
van de exploitatie. Tijdens deze inspectie zijn alle items die op deze locatie van toepassing zijn 

onderzocht. Alle getoetste items voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
  
Jaarlijks onderzoek op 9-4-2018 
De getoetste items voldoen niet volledig aan de eisen van de Wet kinderopvang. Er zijn 
overtredingen geconstateerd met betrekking tot de meldcode kindermishandeling behorend bij het 

domein veiligheid en gezondheid. 

  
  
Huidige inspectie nader onderzoek 
Op 28-8-2018 heeft de inspecteur kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd bij kindcentrum 
de Wilderen. In dit nader onderzoek zijn de items 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 
De buitenschoolse opvang is met 135 kindplaatsen in het LRK geregistreerd onder nummer 

163038788. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Er wordt beoordeeld of er een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd en 
gekeken naar de kennis van beroepskrachten over de inhoud van de meldcode. 

  
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De houder van het kindercentrum hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 
versie april 2017, ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang. 
  

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
  

De houder heeft bijscholingsbijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp. Uit gesprekken met 
de beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen zij moeten nemen bij een vermoeden en op 
welke signalen ze kunnen letten. 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de handelswijze als er sprake is van een vermoeden dat 
de houder of een bij de onderneming werkzaam persoon zich schuldig maakt aan een misdrijf.  

  
De houder heeft inspanning verricht en de voorgaande overtredingen opgelost. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder mevr. : I Obdeijn op 28-8-2018) 
• Interview (aanwezige beroepskrachten) 

• Observaties (28-8-2018) 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (april 2017, ontwikkeld door 

brancheorganisatie kinderopvang) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

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

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 
onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve 
van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem 
geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 

schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Wilderen 

Website : http://www.kinderstadwaalre.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031814905 
Aantal kindplaatsen : 135 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KC Wilderen 

Adres houder : Hoogstraat 6 
Postcode en plaats : 5581BK Waalre 
KvK nummer : 62841181 
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 :  Greetje de Wit 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Waalre 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5580GA WAALRE 

 
Planning 
Datum inspectie : 28-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-09-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-09-2018 
 
 
 

 
 
 
 

 


