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Toezichthouder:   GGD Noord- en Oost-Gelderland 
In opdracht van gemeente:  Brummen 
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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. 
 
Op 27 maart 2019 is er in opdracht van de gemeente Brummen een nader onderzoek uitgevoerd 
bij BSO Spring! 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 19 november 2018 heeft de toezichthouder overtredingen 
geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. 
 
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde overtredingen. 
In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet alle andere 

wettelijke voorschriften. 

 
 
Beschouwing 
 
Feiten over het kindercentrum 
Sport BSO SPRING! is een locatie met 25 kindplaatsen. De locatie bevindt zich in basisschool CBS 
de Enk. Naast BSO is er ook een peuteropvang locatie gevestigd. De BSO en de peuteropvang 

delen de groepsruimte. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het inspectiebezoek op 3-07-2018 heeft de toezichthouder van de GGD de gemeente 
Brummen geadviseerd over te gaan op registratie van Sport BSO SPRING! met 25 kindplaatsen. 
 

Bevindingen jaarlijks onderzoek van 19 november 2018 

Op 19-11-2018 is er een onderzoek na registratie uitgevoerd Sport BSO SPRING! Dit onderzoek 
heeft binnen drie maanden na registratie plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn alle 
voorschriften die nog niet getoetst zijn tijdens het onderzoek voor registratie onderzocht. 
 
De houder voldoet aan bijna alle getoetste kwaliteitseisen. Onder het domein ouderrecht 
onder Item 6.1 Informatie is een tekortkoming geconstateerd. Het meest recente 

inspectierapport is niet op de website geplaatst. 
 
Bevindingen nader onderzoek van 27 maart 2019 
De houder heeft inspanningen verricht om de tekortkoming te herstellen. Nadere toelichting is te 
lezen in dit rapport. 
 

 
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Ouderrecht 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Ouderrecht". De Wet Kinderopvang 
stelt dat de houder moet zorgdragen voor onder andere:  

• Informeren van ouders 
  
 
Informatie 
 
Bevinding jaarlijks onderzoek 2018 

De houder heeft van deze locatie geen inspectierapport op de website geplaatst. 

 
Bevinding nader onderzoek van 2019 
Uit de beoordeling van de website van Spreng Kinderopvang blijkt dat de houder de rapporten van 
de meest recente onderzoeken naar BSO SPRING! heeft geplaatst. Op de site staan de rapporten 
van 28 augustus 2018 en december 2018. 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde m.b.t. de informatie aan ouders. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Website 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sport BSO SPRING! 

Website : http://www.kinderopvangspreng.nl 
Aantal kindplaatsen : 25 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang Eerbeek 
Adres houder : T.M.C. Asserstraat 28 

Postcode en plaats : 6961 XB Eerbeek 
KvK nummer : 52905241 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. S. Mokkink 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Brummen 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 6970 AA BRUMMEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 27-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 04-04-2019 
 
 
 
 

 
 
 

 


