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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. 
De gemeente Barneveld heeft een nader onderzoek aangevraagd n.a.v. het jaarlijkse onderzoek op 
29 januari 2019.                      Op 6 mei 2019  heeft de toezichthouder kinderopvang een 
onderzoek uitgevoerd bij BSO De Fontein. Tijdens dit nader onderzoek is de voorwaarde waaraan 

tijdens het jaarlijkse onderzoek niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft het resultaat van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport onder het domein Veiligheid en gezondheid verder uitgewerkt. 
 
Feiten over het kindercentrum 

Buitenschoolse opvang (BSO) 'De Fontein' is met ingang van 1 augustus 2017 van start gegaan en 

maakt deel uit van 'Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei'. De BSO is gehuisvest in Integraal 
Kindcentrum 'De Fontein'. Per dag is er plaats voor maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 
12 jaar. De beroepskrachten werken nauw samen met de leerkrachten van de basisschool, zodat er 
sprake is van een gemeenschappelijk pedagogisch klimaat en een doorgaande ontwikkelingslijn. De 
Protestants Christelijke geloofsovertuiging en de uitgangspunten van de methode 'Kanjer' zijn 

leidend.   
 
Inspectiegeschiedenis 
 2017: Tijdens het onderzoek na registratie is een overtreding geconstateerd binnen het 

domein 'Pedagogisch beleid'. Na herstelaanbod voldeed de houder aan de voorwaarden.  
 2018: Tijdens het jaarlijks onderzoek zijn overtredingen geconstateerd binnen de volgende 

domeinen: Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid.                   

        De houder voldeed, na gebruik te hebben gemaakt van het herstelaanbod, nog niet aan 
de getoetste voorwaarden uit de Wet Kinderopvang. 

 2018: De tekortkomingen welke geconstateerd zijn tijdens het jaarlijkse onderzoek in 2018 
zijn tijdens een nader onderzoek opnieuw onderzocht. Gebleken is dat de houder de 
tekortkoming heeft hersteld en aan de voorwaarden voldeed.   

 2019: Tijdens het jaarlijks onderzoek op 29 januari 2019 is binnen het domein 'Veiligheid en 
gezondheid' een tekortkoming geconstateerd, namelijk de kennisbevordering het gebruik van 

de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  
Bevindingen op hoofdlijnen  
Tijdens dit nader onderzoek heeft de toezichthouder zich gericht op de voorwaarde waarbinnen 
tijdens het jaarlijks onderzoek op 29 januari 2019 een overtreding is geconstateerd. 
Voor verdere informatie hierover verwijst de toezichthouder naar het betreffende domein. 
 

Conclusie: 
Geconcludeerd kan worden dat men bij BSO De Fontein voldoet aan de getoetste voorwaarden van 
de Wet kinderopvang (Wko) voldoet. 

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

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Sinds 2013 is iedere locatie voor kinderopvang verplicht om gebruik te maken van een meldcode 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling bij vermoedens van verwaarlozing, lichamelijke- of 

geestelijke mishandeling of misbruik van een kind. Deze meldcode helpt professionals goed te 
handelen bij signalen en de juiste vervolgstappen te nemen. 
 
Vanaf 1 januari 2019 is de meldcode vernieuwd. Er is een afwegingskader aan toegevoegd 
waarmee de professionals kunnen bepalen welke stappen zij moeten zetten, bijvoorbeeld over het 
wel of niet moeten melden bij Veilig Thuis. 

 

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder van dit kindercentrum gebruikt een op de locatie toegespitste meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld, op basis van het model dat is opgesteld door de 
belangenorganisatie voor ouders (Boink) en brancheorganisaties, inclusief het afwegingskader. 

 
Uit de interviews met de beroepskracht, de locatieleider en de clusterdirecteur blijkt dat de 
vernieuwde meldcode voldoende geïmplementeerd is. 
De meldcode is ter informatie aan alle beroepskrachten verstrekt, en tijdens de teamvergadering 
besproken middels een presentatie.  
Daarnaast geeft de houder aan (bij)scholing op het gebied van de meldcode op te nemen in het 
opleidingsplan van 2019. 

 
Conclusie 
Er wordt aan de gestelde kwaliteitseis voldaan. 
 
Jeannette van Viegen: 

Dezelfde meldcode vanuit school.  

Scholing nog niet geweest. PCO Gelderse Vallei gegeven. Komt jaarlijks terug. Warm houden.  
 
Janny Boode:  
Staan bij ons in systeem, papieren en protocollen komen op schrift binnen en staan in systeem.  
In januari nog niet op de hoogte van nieuwe wijzigingen.  
Training moet nog plaatsvinden.  
Weet leidinggevende te vinden.  

 
Meldcode vanuit school.  
 
PCO Gelderse Vallei: A van Houwelingen 
 
Bezig met opleidingsplan voor alle locaties, nog niet helemaal rond. 
Meldcode is aangepast voor alle locaties, meldcode opvangkant gebruikt en  niet de 

onderwijsvariant. 
Meldcode is gedeeld met de locaties. 

Laatste vergadering met ped. mdw. besproken. Ook voor Fontein, verkorte presentatie. 
Casus besproken. 
Door mdw. aangegeven behoefte aanvullende scholing. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. Dit 
wordt meegenomen in scholingsplan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieleider en clusterdirecteur) 

 Interview (beroepskracht) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie januari 2019) 
 Notulen teamoverleg (maart 2019) 

 Powerpointpresentatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Kindcentrum De Fontein 

Website : http://www.kindcentrum-defontein.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000008648158 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei 

Adres houder : Postbus 200 
Postcode en plaats : 3770AE BARNEVELD 
Website : www.kindcentrapcogv.nl 
KvK nummer : 54991706 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Marielle Glasbergen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Barneveld 
Adres : Postbus 63 

Postcode en plaats : 3770AB BARNEVELD 
 
Planning 

Datum inspectie : 06-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-05-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 14-05-2019 
 
 

 
 
 
 
 

 


