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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
van 28-09-2021 niet voldeden.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde jaarlijkse inspectie. Na de feiten over
het
kindercentrum volgen de inspectiegeschiedenis en de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek.
Deze worden in het rapport per onderdeel uitgewerkt.
Buitenschoolse opvang (BSO) de Schatrovers:
Deze BSO wordt geëxploiteerd door Stichting Kindercentrum 't Rovertje. De houder exploiteert in
deze gemeente diverse locaties met kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
BSO de Schatrovers is gevestigd in een gebouw van jeugdvereniging Jong Nederland in Reuver en
bevindt zich naast basisschool de Triolier.
In het pand hebben kinderen de beschikking over meerdere ruimtes. Tevens beschikt de locatie
over een grote aangrenzende buitenruimte. De Schatrovers staat voor maximaal 33 kindplaatsen
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Inspectiegeschiedenis:
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de
meest recente inspecties beknopt beschreven:

25-06-2019; onderzoek voor registratie. Er zijn bij dit onderzoek geen bezwaren gesignaleerd
om te starten met exploitatie;

05-11-2019; onderzoek na registratie. Er werd na een herstelaanbod op de onderdelen
pedagogische praktijk en eisen aan ruimtes aan de getoetste voorwaarden voldaan;

19-11-2020; jaarlijks onderzoek. Er werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan op één na:
klachten en geschillen. Het klachtenjaarverslag 2019 bleek niet tijdig aan de GGD te zijn
verzonden;

28-09-2021; jaarlijks onderzoek.Er zijn vier overtredingen vastgesteld binnen de volgende
onderdelen:
1. Pedagogisch beleid: de beschrijving va n het pedagogisch beleid van de houder komt niet op
alle punten overeen met de praktijk;
2. Pedagogische praktijk: uit de geobserveerde pedagogische praktijk blijkt dat de ontwikkeling
van de persoonlijke competentie van de kinderen niet voldoende wordt gewaarborgd;
3. Veiligheids- en gezondheidsbeleid: in het beleid beschreven maatregelen ter voorkoming van
bepaalde risico's komen niet allemaal overeen met de praktijk;
4. Accommodatie: binnen- en buitenruimtes zijn niet voldoende passend ingericht.
Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek:
Op basis van het huidige onderzoek, dat is uitgevoerd door de GGD Limburg -Noord, blijkt dat BSO
de Schatrovers de tekortkomingen die geconstateerd zijn tijdens het onderzoek van 28 -09-2021
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heeft opgelost. Deze tekortkomingen zijn tijdens het huidige onderzoek niet meer aan de orde. Er
wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij de onderzochte items in dit rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden vo ldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Administratie
In het onderzoek van 28-09-2021 is op dit onderdeel een overtreding geconstateerd. De
toezichthouder constateerde dat het noemen van vier andere bso-locaties van 't Rovertje als
mogelijke opvanglocatie tijdens vakanties, studiedagen en schoolsluitings-dagen niet was
toegestaan omdat onvoldoende expliciet vermeld stond op welke locatie het kind werd
opgevangen.
In het huidige onderzoek is de schriftelijke overeenkomst tussen 't Rovertje en de ouder opnieuw
beoordeeld.
De toezichthouder heeft hiervoor een willekeurige schriftelijke overeenkomst bij de houder
opgevraagd en de houder om een toelichting gevraagd. De houder stelt dat de schriftelijke
overeenkomst voldoet aan actuele wet- en regelgeving. De houder onderbouwt deze stellingname
met de volgende documenten:

Samenvoegen groepen & locatie-overstijgend opvangen van de Branchevereniging
Maatschappelijke Kinderopvang.

Brief 'Opvang van kinderen op een andere locatie van een houder' van GGD GHOR Nederland
van 01-08-2019.
De toezichthouder heeft het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK) van GGD GHOR
Nederland gevraagd om de opgevraagde schriftelijke overeenkomst tussen 't Rovertje en de ouder
mede te beoordelen;
Reactie GGD GHOR Nederland
De reactie van GGD GHOR Nederland is dat het om pedagogische redenen niet wenselijk is om vier
mogelijke opvanglocaties te hebben waar een kind opgevangen kan worden. Het hebben van vier
mogelijke opvanglocaties komt de stabiliteit van de opvang voor een kind niet ten goede. Ook kan
het hebben van vier (mogelijke) opvanglocaties negatieve gevolgen hebben voor een gevoel van
emotionele veiligheid bij een kind. Dit is dan ook het uitgangspunt van GGD Nederland. Echter, in
de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving staat niet expliciet vermeld dat er in een
schriftelijke overeenkomst tussen houder en ouder geen vier opvanglocaties genoemd mogen
worden. Het zou gaan om 'grijs gebied'.
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De toezichthouder heeft vervolgens de jurist van Veiligheidsregio Limburg -Noord, waar GGD
Limburg-Noord onderdeel van is, gevraagd om de schriftelijke ove reenkomst op juridisch vlak
mede te beoordelen;
Reactie jurist Veiligheidsregio
De brief van GGD Ghor Nederland van 01-08-2019 en de denklijn 'Opvang van kinderen buiten het
eigen kindercentrum' van GGD GHOR Nederland zijn handvatten en denklijnen, echter geen 'Wet'.
Er is onvoldoende wettelijke grondslag om in een schriftelijke overeenkomst tussen houder en
ouder geen vier mogelijke opvanglocaties te mogen noemen. De genoemde documenten zijn
onvoldoende om juridisch te kunnen stellen dat de overeenkomst n iet voldoet aan de Wet
Kinderopvang en onderliggende regelgeving. De stellingname van de houder dat haar schriftelijke
overeenkomst met de ouder wél voldoet aan de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving is
correct en voldoende onderbouwd.
Contact houder 't Rovertje
De toezichthouder heeft meermaals op constructieve wijze met de houder van 't Rovertje
gesproken over de pedagogische consequenties van hun werkwijze met meerdere mogelijke
opvanglocaties tijdens vakanties, studiedagen en school-sluitingsdagen. De houder stond open
voor dit gesprek en heeft aangegeven te zullen reflecteren op haar eigen werkwijze hierin. De
houder heeft besloten om haar werkwijze te wijzigen. Bso -kinderen zullen maximaal één (en in
uitzonderingsgevallen twee) andere bso-locaties toegewezen krijgen tijdens vakanties, studiedagen
en school-sluitingsdagen. De houder bevestigt dit tevens in een email van 05-04-2022 (tijdens een
eerder onderzoek bij een andere locatie).
Ook uit een nieuw opgevraagd contract, dat is aangepast naar de nieuwe opvang-omstandigheden,
blijkt dat de houder het aantal opvang-locaties heeft teruggebracht naar één.
Hiermee heeft de houder zich bereidwillig getoond om te kijken naar het wat pedagogisch het
meest verantwoord is voor kinderen en wat past binnen de bedrijfsvoering.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de inhoud van een schriftelijke overeenkomst
tussen de houder van een kindercentrum en de ouder.
Gebruikte bronnen










Aanwijzing van de gemeente
Interview manager/ locatieverantwoordelijke
Schriftelijke overeenkomst(en)
Landelijk Register Kinderopvang
Pedagogisch beleidsplan (Buitenschoolse Opvang KC ’t Rovertje januari 2022, inclusief
bijlagen)
Reactie jurist Veiligheidsregio Limburg-Noord dd. 05-04-2022
Reactie GGD GHOR Nederland per email dd. 29-03-2022 en 01-04-2022 telefonisch
Document 'Samenvoegen groepen & locatie -overstijgend opvangen van de Branchevereniging
Maatschappelijke Kinderopvang'
Brief 'Opvang van kinderen op een andere locatie van een houder' van GGD GHOR Nederland
van 01-08-2019
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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
In het onderzoek van 28-09-2021 is op dit onderdeel een overtreding geconstateerd. Op meerdere
momenten werd er niet volgens het eigen pedagogisch beleid gehandeld. Dit had betrekking op het
activiteitenaanbod en op de inrichting van de binnen- en buitenruimte.
Bevindingen huidige onderzoek
BSO De Schatrovers werkt vanuit een eigen pedagogisch beleid dat specifiek is opgesteld voor de
BSO. De toezichthouder is nagegaan of er in de praktijk wordt gehandeld conform het beleid van
de BSO.
Activiteitenaanbod
Uit het praktijkonderzoek blijkt dat het activiteitenaanbod wordt afgestemd op de behoefte van het
kind op dat moment. Dit gebeurt niet meer aan de hand van een thema zoals in het vorige
onderzoek wel nog het geval was. Hiermee is de praktijk overeenkomstig het beleid van de
houder.
Inrichting binnen- en buitenruimte
Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de houder de inrichting van zowel binnen- als buitenruimte
heeft gewijzigd. De binnenruimte is huiselijker en sfeervoller ingerich t dan tijdens het vorige
onderzoek. Hier zijn concrete en duidelijke voorbeelden van gezien. De houder heeft ervoor zorg
gedragen dat de ruimtes kinderen uitdagen, prikkelen en aanzetten tot spel. Hiermee is de praktijk
overeenkomstig het beleid van de houder.
Conclusie
De houder heeft ervoor zorg gedragen dat er in de buitenschoolse opvang conform het
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. De overtreding is niet meer aan de orde.
Pedagogische praktijk
In het onderzoek van 28-09-2021 is op dit onderdeel een overtreding geconstateerd. De
toezichthouder constateerde dat onvoldoende werd bijgedragen aan de ontwikkeling van de
persoonlijke competenties bij kinderen. Dit had betrekking op onvoldoende buitenspeelg oed en
beperkte inrichting van de groepsruimte.
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In het huidige onderzoek is de pedagogische praktijk geobserveerd.
De observatie vindt plaats op maandag 23-05-2022 van 15:00 - 16:45 uur.
Gezien zijn onder meer: fruitmoment, vrij spel binnen en buiten.
Voor de observatie heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie
pedagogische praktijk 4-12 jaar. Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische
basisdoelen die zijn benoemd in het Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze b asisdoelen zijn
samengevat:
A: Het waarborgen van emotionele veiligheid;
B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;
C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;
D: Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek
op de locatie beoordeeld. Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de
vier pedagogische doelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt:
A: Waarborgen emotionele veiligheid
Dit betekent dat er op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, dat er
respect voor de autonomie van kinderen getoond wordt getoond en dat er grenzen worden gesteld
aan het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
Indicatoren uit het veldinstrument die zijn gezien tijdens de observatie:
- De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
- De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
- Er heerst een open en ontspannen sfeer in de groep.
Praktijkobservatie
Bij BSO de Schatrovers wordt gewerkt met een vaste beroepskracht. In de omgang met de
kinderen is duidelijk merkbaar dat de beroepskracht de kinderen in de groep goed kent. Ze weet
persoonlijke bijzonderheden. Deze kennis wordt in het contact met het kind gebruikt. Na het
fruitmoment krijgen de kinderen de ruimte en vrijheid om eigen keuzes te maken en te doen waar
ze zin in hebben. Alle kinderen zijn vervolgens bezig met hun spel.
De beroepskracht sluit in de communicatie (verbaal en non-verbaal) aan bij het
ontwikkelingsniveau van de kinderen. De beroepskracht gaat door de knieën, om de kinderen op
ooghoogte te benaderen.
Tijdens het vrij spel trekt een kind dat voor de eerste keer komt wennen zich terug in de chillruimte. De beroepskracht loopt naar hem toe en knoopt een gesprek met hem aan of hij het fijn
vind bij de BSO. Vervolgens merkt de beroepskracht op dat hij moe is en geeft aan dat hij best
even op de bank mag gaan liggen om uit te rusten.
Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan een gevoel van emotionele veiligheid bij een kind.
B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie
Dit houdt in dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
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Indicatoren uit het veldinstrument die zijn gezien tijdens de observatie:
- De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
- Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen
- Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep,
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting
Praktijkobservatie
In de groepsruimte zijn een aantal hoeken gecreëerd waaronder een knutselhoek, bouwhoek en
huishoek. Aan een deel van de wand hangen werkstukken die gemaakt zijn door de kinderen van
de BSO. Ook zijn er raamtekeningen te zien en op de tafel staat een schaal met geknutselde
bloemen. Daarnaast is er een aparte ruimte voor de kinderen van 8 jaar en ouder. In deze ruimte
is een voetbaltafel aanwezig en krijgen ze de ruimte om hutten te bouwen. Ook is er een aparte
‘chill-ruimte’ met banken.
De buitenruimte beschikt over een groot grasveld met klimtoestel. Daarnaast is er een
modderkeuken aanwezig. De beroepskracht geeft aan dat na het fru itmoment, bij goed weer, het
hok wordt opengezet voor de kinderen zodat ze de loopfietsen, steps en het klein buitenspeelgoed
kunnen pakken.
De beroepskracht heeft een klapper samengesteld met daarin uitgewerkte activiteiten op diverse
gebieden (koken, spel, knutselen). De beroepskracht vertelt dat deze klapper wordt ingezet op het
moment dat zij ziet dat kinderen onvoldoende tot spel komen of de groepsdynamiek hier om
vraagt. De kinderen kunnen vervolgens een activiteit uit de klapper kiezen.
Een van de kinderen heeft tijdens het fruitmoment moeite om rustig op zijn stoel te blijven zitten.
Vervolgens rent hij door de ruimte. De beroepskracht spreekt hem hier op aan. Na het fruitmoment
krijgt hij de ruimte om zelf iets te kiezen. Hij geeft aan graag in de modderkeuken te willen spelen.
De beroepskracht stelt voor dat hij dit samen met een ander kind buiten gaat doen, omdat ze dit
samen goed kunnen.
Tijdens het vrij spel wil een aantal kinderen naar buiten. Een van deze kinderen loopt naar de
beroepskracht om te vragen of zij de schoenen voor hem wil aantrekken. Hierop geeft de
beroepskracht aan dat hij dit prima zelf kan. Vervolgens komt een jonger kind naar de
beroepskracht met dezelfde vraag. Zij geeft aan dat hij het eerst zelf mag proberen. Ze geeft alle
ruimte aan het kind om in zijn eigen tempo de schoenen aan te trekken, hierbij geeft ze hem
aanwijzingen.
Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie bij
kinderen.
Conclusie
Er wordt aan de voorwaarden volda an.
Gebruikte bronnen





Interview houder
Interview anders namelijk: (beroepskracht dd. 23-05-2022)
Observatie(s) (dd. 23-05-2022)
Pedagogisch beleidsplan (Buitenschoolse Opvang KC ’t Rovertje januari 2022, inclusief
bijlagen)
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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 ve iligheid- 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
Tijdens het onderzoek van 28-09-2021 is door de toezichthouder geconstateerd dat er in de
praktijk niet conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid werd gehandeld; het poortje naar de
vuurplaats stond open terwijl deze volgens het beleid van de houder op slot zou moeten zijn.
Daarnaast lagen er buiten sigarettenpeuken op de grond, terwijl zwerfvuil volgens het beleid van
de houder opgeruimd zou moeten worden. Uit een buitenberging stak een elektriciteitskabel met
een zichtbaar en bereikbaar uiteinde, waarvan onduidelijk was of er stroom op stond.
Bevindingen huidige onderzoek
Tijdens het huidige onderzoek blijkt dat het poortje naar de vuurplaats is afgesloten met een
hangslot. De vuurplaats is niet voor kinderen toegankelijk. Daarnaast zijn er geen
sigarettenpeuken of ander zwerfvuil op de buitenruimte waargenomen. De beroepskracht vertelt
dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met Jong Nederland die ook van de buitenruimte gebruik
maakt. Daarnaast wordt door de beroepskracht voorafgaand aan de opvang goed gecontroleerd op
eventueel aanwezig zwerfvuil. De loshangende elektriciteitskabel is n a de inspectie direct
verwijderd, zo verklaart de houder.
Ten tijde van het onderzoek is er een verbouwing van het pand gaande. De buitenruimte van de
bso grenst aan de bouwplaats. De toezichthouder observeert dat de buitenruimte met een hekwerk
op een voldoende veilige manier is afgeschermd van deze bouwplaats.
Ook de binnenruimte heeft een deel waar kinderen van de bso niet mogen komen. Dit deel is
afgezet met schermen. Uit de observatie blijkt dat dat scherm afdoende is en dat kinderen dit deel
van de binnenruimte niet betreden. De beroepskracht ziet hier op toe.
Uit het onderzoek blijkt dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid van de locatie wordt gehandeld.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. De overtreding is niet meer aan de orde.
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Gebruikte bronnen





Interview manager/ locatieverantwoordelijke
Interview anders namelijk: (beroepskracht dd. 23-05-2022)
Observatie(s) (dd. 23-05-2022)
Beleid veiligheid- en gezondheid (locatie Schatrovers ve rsie januari 2022)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen o m te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 28-09-2021 is geconstateerd dat de inrichting van de binnenen buitenruimte niet overeenkomt met het eigen pedagogisch beleid van de houder.
Een opsomming van de bevindingen van 28-09-2021:
1. Het aanwezige buitenspeelgoed was zeer beperkt, verouderd en incompleet.
2. Een zandbak en een modderkeuken die in 2020 geplaatst zouden worden op de buitenruimte
zijn ten tijde van de inspectie op 28-09-2021 niet geplaatst.
3. De binnenruimte bevatte ten tijde van het inspectiebezoek slechts één speelhoek.
4. De binnenruimte oogde kaal en kende onvoldoende sfeer.
5. Door kinderen gemaakte werkjes mochten niet blijven hangen ivm het gebruik door meerdere
partijen. Beroepskrachten gaven aan dat jammer te vinden.
Het pedagogisch beleid van de houder beschreef onder andere dat de binnen- en buitenruimte een
goede sfeer en uitstraling moesten hebben en daarnaast zou moeten uitdagen en stimuleren. Op
basis van de bevindingen van de toezichthouder bleek dat dit in de praktijk onvoldoende tot uiting
kwam.
Bevindingen huidige onderzoek
Uit het huidige onderzoek blijkt dat er duidelijk verbeteringen in de binnen- en buitenruimte
waarneembaar zijn. Enkele voorbeelden;
1. Het incomplete buitenspeelgoed is verwijderd. Er is uitsluitend deugdelijk en compleet
buitenspeelgoed gezien. Het speelgoed wordt door de beroepskracht buiten neer gezet, zodat
dit voor kinderen direct voorhanden is.
2. Op de buitenruimte is nu een modderkeuken geplaatst.
3. De centrale binnenspeelruimte kent nu vier speelhoeken in plaats van één.
4. De sfeer van de binnenspeelruimte is verbeterd en is nu huiselijk en g ezellig te noemen. Er
hangen werken aan de muur, er zijn gekleurde stoelen gekomen en er wordt een tafelkleed
gebruikt.
5. Door kinderen gemaakte werkjes hangen zichtbaar aan de muur. In overleg met Jong
Nederland mogen deze blijven hangen. Er is een raam bes childerd. Ook dit mag zo blijven.
Op basis van de genoemde bevindingen concludeert de toezichthouder dat de inrichting van de
binnen- en buitenspeelruimte voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke eisen. Daarnaast komt
de inrichting overeen met het pedagogisch beleid van de houder.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. De overtreding is niet meer aan de orde.
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Gebruikte bronnen





Interview houder
Interview anders namelijk: (beroepskracht dd. 23-05-2022)
Observatie(s) (dd. 23-05-2022)
Pedagogisch beleidsplan (Buitenschoolse Opvang KC ’t Rovertje januari 2022, inclusief
bijlagen)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Administratie
Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een
kindercentrum en de ouder.
(art 1.52 Wet kinderopvang )

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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve ma nier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 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
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderop vang)
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO de Schatrovers

Website

: http://www.rovertje.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000043473202

Aantal kindplaatsen

: 33

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

: Inge Hesen
E. Leneman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Beesel

Adres

: Postbus 4750

Postcode en plaats

: 5953 ZK REUVER

Planning
Datum inspectie

: 23-05-2022

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing
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Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 15-06-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 15-06-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 15-06-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 22-06-2022
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