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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.
Hierbij ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de kwaliteit van de
kinderopvang.
Achterin dit rapport is te lezen welke inspectie-items zijn getoetst.
In verband met de coronacrisis is, conform de landelijke adviezen van GGD/GHOR Nederland, de
afweging gemaakt of er een fysiek bezoek noodzakelijk is.
Tijdens dit jaarlijks inspectie onderzoek heeft er geen locatiebezoek plaatsgevonden. Deze
inspectie is naast risico-gestuurd (RGT) ook op afstand uitgevoerd. Op basis van (telefonische)
interviews en documentatie zijn de wettelijke eisen zoveel als mogelijk beoordeeld.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in
het rapport per voorwaarde uitgewerkt.
Feiten over buitenschoolse opvang (bso) 't Rovertje, locatie Meander
De bso is gelegen is in een brede maatschappelijke voorziening in Reuver.
De houder exploiteert tevens een kinderdagverblijf op dezelfde locatie.
Elders in de gemeente Beesel exploiteert de houder kinderopvang op meerdere locaties.
Bso 't Rovertje, locatie Meander staat te n tijde van de inspectie voor maximaal 22 kindplaatsen
geregistreerd in het landelijk register kinderopvang (LRK).
Inspectiegeschiedenis

06-01-2015; jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd;

30-03-2016; jaarlijks onderzoek. Er werden tekortkomingen geconstateerd op de volgende
items: pedagogisch beleid, pedagogische praktijk;

07-06-2016; nader onderzoek. De eerder geconstateerde tekortkomingen bleken inmiddels
opgelost;

21-02-2017: jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd;

30-01-2018: jaarlijks onderzoek. Er werden tekortkomingen geconstateerd op de volgende
items: pedagogisch beleid, stabiliteit voor de opvang voor kinderen, veiligheids- en
gezondheidsbeleid;

19-04-2018: nader onderzoek. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldeed nog steeds niet
aan alle inhoudelijke vereisten;

05-07-2018: nader onderzoek. De eerdere geconstateerde tekortkomingen zijn nu opgelost;

31-01-2019: jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
Bij dit jaarlijks onderzoek zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
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Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie
op de omgang met kinderen is beschreven. Dit beleidsplan voldoet.
Tevens heeft de houder dit beleid aangevuld met een apart locatiespecifiek werkplan. Hierin staat
de voor deze voorziening specifieke werkwijze beschreven tijdens de Corona-pandemie.
Bij het jaarlijkse onderzoek in 2019 werd een opmerking geplaatst dat het kindaantal in de praktijk
niet overeen kwam met het beleid. Dit heeft de houder aangepast.
Inspectie op afstand
Aangezien deze inspectie vanwege de Coronamaatregelen op afstand heeft plaatsgevonden, heeft
de toezichthouder niet middels een praktijkobservatie op locatie kunnen toetsen of de houder er
zorg voor draagt dat er conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Deze voorwaarde is
tijdens dit onderzoek getoetst door middel van een telefonisch interview met een vaste
beroepskracht. Ook blijkt uit diverse documenten dat er volgens het pedagogisch beleid wordt
gewerkt, zoals het personeelsrooster en dagelijkse kindregistratie.
De volgende onderwerpen zijn tijdens de interviews aan bod gekomen: de visie van 't Rovertje bso
Meander inzake het pedagogisch beleid, het wenbeleid, de structuur van de bso en de invulling van
de naschoolse opvang en hoe verder invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde
dagopvang. De beroepskracht vertelt hoe er binnen de bso wordt gewerkt. Deze werkwijze komt
overeen met de beschrijving in het pedagogisch beleid.
De houder draagt er zorg voor dat er op deze opvanglocatie conform het pedagogisch beleidsplan
wordt gehandeld. Dat blijkt uit het interview met de beroepskracht.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch)
Interview (beroepskracht bso Meander, telefonisch)
Landelijk Register Kinderopvang
Website
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Personeelsrooster (week 20-2021)
Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2021)
Kindlijsten week 20-2021
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De gegevens van 4 vaste beroepskrachten, 6 invalkrachten, de locatieverantwoordelijke en de 2
pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches zijn gecontroleerd in het personenregister kinderopvang.
Deze personen die bij bso Meander werkzaam zijn, beschikken over een geldige verklaring omtrent
het gedrag waarmee zij zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang. Tevens zijn deze
personen in dit systeem gekoppeld aan de houder en zijn hun werkzaamheden begonnen, na
inschrijving en koppeling aan de houder.
De locatieverantwoordelijke verklaart dat tijdens dit onderzoek geen stagiaires en vrijwilligers
werkzaam zijn bij bso Meander.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Opleidingseisen
De 4 vaste beroepskrachten van bso Meander beschikken allen over de juiste beroepskwalificatie.
Dat geldt ook voor 7 invalskrachten (waaronder de locatieverantwoordelijke) van bso Meander.
De 2 pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches beschikken over een voor de werkzaamheden
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De beroepskracht-kindratio is getoetst op alle dagdelen in week 20-2021.
Uit het personeelsrooster en kindlijsten van week 20-2021 blijkt dat op maandagochtend 17-52021 maar 1 beroepskracht ingezet wordt waar 2 beroepskrachten nodig zijn. De houder geeft aan
dat dat inderdaad niet op de roostering staat maar dat de tweede beroepskracht wel heeft gewerkt.
De houder levert een bewijsstuk aan dat er wel een kracht is opgeroepen. De houder heeft
verzuimd deze persoon in het rooster tot te voegen. Alle overige dagdelen van die week voldoet de
beroepskracht-kindratio volgens rooster.
Het verdient aandacht om de roostering 100% kloppend in te vullen zodat het document
overeenkomt met de praktijk.
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Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft een document opgesteld waarin het aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, staat beschreven.
Aantal geëxploiteerde kindercentra
Het aantal geëxploiteerde kindercentra van 't Rovertje is volgens berekeningen van de houder en
volgens gegevens van het LRK hieronder in een tabel weergegeven.

01/01/2020

Aantal geëxploiteerde kindercentra
volgens de houder
11

Aantal geëxploiteerde kindercentra
volgens het LRK
11

Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder
Volgens de houder waren er in 2020 in totaal 19,2 fte beroepskrachten werkzaam bij de houder.
De toezichthouder vindt het door de houder berekende totale aantal van 19,2 fte in vergelijking
met 11 kindercentra aannemelijk. Dat is gemiddeld 1,7 fte bero epskrachten per kindercentrum.
Berekening minimale ureninzet
De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt bepaald door het
nemen van de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte
beroepskrachten).
50 uur x aantal
kindercentra
2020

10 uur x aantal fte
beroepskrachten

550

Som (van 50 uur x aantal kindercentra +
10 uur x aantal fte) = minimale ureninzet

192

742

De minimale ureninzet voor 2020 is door de houder op juiste wijze berekend.
Deze berekening en de totale som aan minimale ureninzet wordt door de toezichthouder
aannemelijk bevonden.
Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach
Uit informatie die de toezichthouder heeft ingezien blijkt dat de houder de volgende hoeveelheid fte
aan pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft aangesteld in 2020:
1 pedagogisch beleidsmedewerker voor 12 uur per week;
2 pedagogisch coach voor in totaal 24 uur per week.
Uit de inspectie volgt de volgende gegevens en berekening:
Minimum aantal fte benodigd in 2020
Minimum aantal benodigde ureninzet
2020

Daadwerkelijke ureninzet PBM in 2020 door de
houder

Beleidsmedewerker: 550 uur
Coach: 192

Beleidsmedewerker: 823,5 uur
Pedagogisch coach: 231,5

Uit deze berekening volgt dat de daadwerkelijke inzet van de pedagogisch
beleidsmedewerker/coach ruim voldoet aan de minimale benodigde inzet van 2020.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden omtrent inzet pedagogisch beleidsmedewerkers voldaan.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij bso Meander vindt de opvang plaats in 1 groep: de Kids club.
Deze groepsgrootte en groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De basisgroep
heeft een eigen, vaste groepsruimte met vaste beroepskrachten.
Uit de kindlijsten van week 20-2021 blijkt dat op enkele dagdelen kinderen van een andere locatie
naar bso Meander zijn gekomen. De houder stuurt documenten naar de toezichthouder waaruit
blijkt dat deze kinderen overeenkomsten hebben met de houder. In deze overeenkomsten worden
de namen van de locaties benoemd met de daarbij behorende registratienummers.
Uit de roostering blijkt dat er een team met vaste beroepskrachten werkzaam is bij bso Meander.
Als een vaste beroepskracht niet kan werken zijn er vaste invalkrachten.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen












Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch)
Interview (beroepskracht bso Meander, telefonisch)
Schriftelijke overeenkomst(en)
Personenregister Kinderopvang
Website
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 20-2021)
Personeelsrooster (week 20-2021)
Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2020)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Een kindercentrum dient een veiligheids- en gezondheidsbeleid te hebben waarin is beschreven hoe
de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Het veiligheids en gezondheidsbeleid beschrijft hoe het beleid, samen met de beroepskrachten, een continu proces
is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren.
In het beleid moet staan hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag zo veel als mogelijk wordt
beperkt. Ook de achterwachtregeling maakt onderdeel uit van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Tot slot is beoordeeld of er een gekwalificeerde volwassene aanwezig is voor
het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bso Meander heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de veiligheid en gezondheid van de
kinderen zoveel mogelijk waarborgt.
Eerste hulp aan kinderen
De houder heeft er voor gezorgd dat er te allen tijde een gekwalificeerde volwassene aanwezig is
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit het beoordelen van de EHBO certificaten van vier beroepskrachten in relatie tot de roostering van week 20 -2021.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de eisen uit de
Wet Kinderopvang. De houder heeft de meldcode vertaald naar de lokale situatie.
Op 01-01-2019 is er landelijk een afwegingskader aan de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling toegevoegd. In dit onderzoek is getoetst of de houder de kennis en het gebruik
van de meldcode bevordert. Zowel in zijn algemeenheid, als ook specifiek op het gebruik van het
nieuwe afwegingskader.
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Uit het onderzoek blijkt dat de houder de kennis en het gebruik van de meldcode bevordert. De
meldcode is onderdeel van teamoverleggen. Uit het telefonisch interview met een van de
beroepskrachten blijkt zij voldoende kennis te hebben over de meldcode.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen





Interview (beroepskracht bso Meander, telefonisch)
EHBO-certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 06, januari 2021)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 ee n 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 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 )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet
kinderopvang )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet;
- gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op
het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroeps krachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd
door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art
9c Regeling Wet kinderopvang )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft d e
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
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draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b
Regeling Wet kinderopvang)
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

: Kindercentrum 't Rovertje locatie Meander

Website

: http://www.rovertje.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000021835489

Aantal kindplaatsen

: 22

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting kindercentrum 't Rovertje

Adres houder

: Sint Jozefweg 30

Postcode en plaats

: 5953 JN Reuver

Website

: www.rovertje.nl

KvK nummer

: 41063957

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Limburg-Noord

Adres

: Postbus 1150

Postcode en plaats

: 5900 BD VENLO

Telefoonnummer

: 088-1191200

Onderzoek uitgevoerd door

: F. van Bladel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Beesel

Adres

: Postbus 4750

Postcode en plaats

: 5953 ZK REUVER

Planning
Datum inspectie

: 25-05-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 14-06-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 25-06-2021
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 25-06-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 25-06-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 02-07-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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