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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.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
(jaarlijkse inspectie d.d.: 13-10-2020) niet voldeden.

Beschouwing
Vanaf 2 mei 2015 is de buitenschoolse opvang Animatiehuis Bennekelstraat 143A van start
gegaan. Vanwege de toename van het aantal kinderen is de houder op 28 september 2017
gestart met een tweede BSO in dezelfde straat in de basisschool De Kameleon stadsdeel Gestel
Animatiehuis Bennekelstraat 135. Binnen de basisschool is tevens de dagopvang gevestigd van
Korein. Het Animatiehuis Bennekelstraat 135 is geopend op maandagen, dinsdagen en
donderdagen. Op andere gewenste dagen kunnen kinderen gebruik maken van de hoofdlocatie
Animatiehuis Bennekelstraat 143A. Indien het aantal kinderen toeneemt worden de openingsdagen
uitgebreid. Aangezien beide locaties zich in dezelfde straat bevinden zal er veel samengewerkt
worden en kunnen kinderen 'bij elkaar spelen'.
Het motto van het Animatiehuis is: "Anders is uniek", wat zowel aanduidt dat de opzet van deze
BSO anders is dan gebruikelijk, dat elk kind uniek en welkom is en dat het Animatiehuis creativiteit
hoog in het vaandel heeft.
Het Animatiehuis biedt dagelijks na schooltijd en in de vakanties activiteiten verdeeld over
meerdere tijdsblokken per (mid)dag. Indien er ruimte is kunnen hierbij ook kinderen uit de wijk
aansluiten, die per activiteit een vast bedrag betalen. Voorschoolse opvang is op aanvraag ook
mogelijk. De activiteiten worden dagelijks gekoppeld aan een thema en zijn een maand van te
voren te zien op de website van het Animatiehuis. De activiteiten bestaan uit een grote variëteit
aan creatieve knutselopdrachten, toneelspel/verkleden/schminken, bakken en koken, ontdekken,
buiten- en binnenspellen etc. De pedagogische visie is vertaald in een pedagogisch beleidsplan, dat
aangepast is op deze nieuwe locatie. De specifieke werkwijze van het Animatiehuis staat hierin
beschreven.
Inspectiegeschiedenis:
De buitenschoolse opvang wordt jaarlijks door de GGD bezocht. Onderstaand volgen de
bevindingen vanaf 2018:
Soort
inspectie:
Reguliere
inspectie:
11-10-2018
Reguliere
inspectie:
1-7-2019

Nader
onderzoek:
8-10-2019

Bevindingen:
Er is Overleg en Overreding toegepast op een voorwaarde binnen het domein
Veiligheid en Gezondheid. De houder heeft binnen het gestelde termijn alsnog
voldaan aan de wettelijke eisen vanuit de Wet Kinderopvang.
Er zijn overtredingen geconstateerd binnen:
• Domein Personeel en Groepen: opleidingseisen pedagogisch
beleidsmedewerker/coach;
• Domein Veiligheid en Gezondheid: veiligheid- en gezondheidsbeleid + Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Op 13 augustus 2019 heeft de houder een aanwijzingsbrief ontvangen van de GGD
omtrent de overtredingen die zijn geconstateerd tijdens de reguliere inspectie van
1-7-2019. De houder heeft een hersteltermijn gekregen waarbinnen de
overtredingen opgelost dienen te zijn. Op 8 oktober 2019 heeft er een
onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden.
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2e nader
onderzoek:
18-5-2020

Reguliere
inspectie:
13-10-2020

Deze inspectie staat in het teken van de geconstateerde overtredingen tijdens de
inspectie van 1-7-2019. Deze voorwaarden zijn tijdens de huidige inspectie
nogmaals getoetst. Er is geconstateerd dat de getoetste items niet volledig voldoen
aan de Wet kinderopvang.
Dit nader onderzoek staat in het teken van de geconstateerde overtreding tijdens
het nader onderzoek van 8 oktober 2019. Het betreft een documenten onderzoek
en een telefonisch interview met de houder. Tijdens de huidige inspectie is
geconstateerd dat de houder er in geslaagd is de voorgaande overtredingen op te
lossen.
Tijdens de huidige inspectie zijn er overtredingen geconstateerd binnen
onderstaande domeinen:
•
Personeel en Groepen: Verklaring omtrent het gedrag en personenregister
kinderopvang;
•
Veiligheid en Gezondheid: EHBO certificaten.
Tevens is er een aandachtspunt geformuleerd bij het item: pedagogische praktijk.

Huidige inspectie:
Dit nader onderzoek staat in het teken van de geconstateerde overtreding tijdens de reguliere
inspectie van 13 oktober 2020. Het betreft een documenten onderzoek dat is opgestart op
maandag 7 december 2020.
Het nader onderzoek richt zich op de overtreding vanuit het domein Personeel en
Groepen: Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang.
Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de houder er niet in is geslaagd de voorgaande
overtredingen op te lossen.
Zie voor meer informatie de inhoud van het inspectierapport.
Conclusie:
Geconstateerd is dat de getoetste voorwaarden niet volledig voldoen aan de gestelde eisen van de
Wet Kinderopvang.
Landelijk Register Kinderopvang:
Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 20 kindplaatsen met registratienummer
567866087.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder, alle beroepskrachten, vrijwilligers, stagiaires, pedagogisch beleidsmedewerker(s) en
overige structureel aanwezigen moeten op een juiste wijze ingeschreven en gekoppeld zijn in het
Personenregister Kinderopvang.
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 voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en
personenregister kinderopvang’ niet voldoen aan de gestelde eisen.
Op maandag 7 december 2020 heeft de toezichthouder het nader onderzoek opgestart.
Het nader onderzoek staat in het teken van een documenten onderzoek.
De toezichthouder heeft per mail een overzicht opgevraagd bij de houder met alle werkzame
personen, stagiaires en overige structureel aanwezigen die ingeschreven en gekoppeld dienen te
zijn in het Personen Register Kinderopvang. Op dinsdag 8 december 2020 heeft de toezichthouder
het overzicht van de houder per mail ontvangen.
De houder, drie van de vier beroepskrachten en de drie stagiaires zijn op een juiste wijze
ingeschreven en gekoppeld in het Personen Register Kinderopvang.
Overtreding:
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat één beroepskracht niet staat ingeschreven en gekoppeld
in het Personen Register Kinderopvang. De houder heeft in de aangeleverde mail aangegeven dat
de betreffende beroepskracht van de BSO werkzaam is op maandag, donderdag en vrijdag.
De houder heeft er onvoldoende zorg voor gedragen, dat deze beroepskracht haar werkzaamheden
kan aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de
betreffende houder.
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 waarmee de houder exploiteert en 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;
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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)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Personenregister Kinderopvang (Geraadpleegd op 9-12-2020)
Website (https://animatiehuis.com/medewerkers/)
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken (ontvangen van de houder op d.d.:
8-12-2020)
Mail aan houder: d.d.: 7-12-2020: Opvragen overzicht: alle werkzame personen/structureel
aanwezigen die over een VOG moeten beschikken.
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Overzicht getoetste inspectie-items
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 waarmee de houder exploiteert en 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)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Animatiehuis

Website

: http://www.animatiehuis.com

Aantal kindplaatsen

: 20

Gegevens houder
Naam houder

: Amy Yalçin

KvK nummer

: 75238225

Aansluiting geschillencommissie

: Nee

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

: Frenske van Hilten

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Eindhoven

Adres

: Postbus 90150

Postcode en plaats

: 5600 RB EINDHOVEN

Planning
Datum inspectie

: 07-12-2020

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 09-12-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 10-12-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 10-12-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 30-12-2020
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