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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 onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

  

Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer 

maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken zijn de inspectieactiviteiten met 

behulp van het model risicoprofiel bepaald.  

  

Risicogestuurd toezicht betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder 

intensief waar gebleken is dat dit kan. 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. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 

kindercentrum volgen de inspectiegeschiedenis en de belangrijkste bevindingen. Deze worden in 

het rapport per onderdeel uitgewerkt.   

  

Buitenschoolse opvang (BSO) 't Rovertje, locatie Struikrovers: 

BSO 't Rovertje, locatie Struikrovers is een van de voorzieningen van Stichting Kindercentrum 't 

Rovertje en is gevestigd in het scoutinggebouw van Scouting Lambertus te Reuver. Binnen dit 

gebouw heeft men de beschikking over een grote leefruimte, gym/speelzaal en zeer omvangrijke 

buitenruimte. Het gebouw wordt buiten de BSO-tijden gebruikt door Scouting Lambertus.  

  

Bij de Struikrovers kunnen maximaal 44 kinderen worden opgevangen. Zij zijn verdeeld in twee 

basisgroepen voor kinderen van 4-13 jaar: Struikrovers 1 en Struikrovers 2. 

  

Onderzoeksgeschiedenis: 

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 

meest recente inspecties op hoofdlijnen beschreven:   

 22-01-2019; jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden, wel zijn er 

aandachtspunten geconstateerd; 

 26-02-2019; incidenteel onderzoek voor het ophogen van het aantal kindplaatsen. De GGD 

adviseert het college om de houder een maximaal van 44 kindplaatsen toe te kennen. Dit 

advies is door de gemeente overgenomen; 
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 23-07-2019; jaarlijks onderzoek. Er wordt niet aan alle getoetste voorwaarden gedaan. Een 

voorwaarde binnen het domein veiligheid en gezondheid betreffende EHBO-certificaten voldoet 

niet; 

 08-09-2020; jaarlijks onderzoek. Er worden overtredingen vastgesteld op de volgende 

onderdelen: pedagogisch beleid, aantal beroepskrachten, stabiliteit voor de opvang voor 

kinderen. Alle drie de beroepskrachten beschikken over een EHBO-aan kinderen kwalificatie; 

 18-05-2021; jaarlijks onderzoek. Na herstelaanbod met positief resultaat voor het plaatsen 

van het inspectierapport op de website, wordt aan alle getoetste items voldaan; 

 21-02-2022; jaarlijks onderzoek. Er worden geen overtredingen geconstateerd.  

  

Bevindingen op hoofdlijnen: 

Op basis van dit jaarlijks onderzoek, dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt dat BSO 

De Struikrovers aan alle in dit rapport getoetste voorwaarden voldoet.   

  

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 
 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

  

 pedagogisch beleid; 

 pedagogische praktijk. 

  

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 

op de omgang met kinderen is beschreven. 

   

De houder draagt er zorg voor dat er op deze opvanglocatie conform het pedagogisch beleidsplan 

wordt gehandeld. Dat blijkt uit de praktijkobservatie en het interview met de beroepskrachten en 

de houder.  

  

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Observatie van de praktijk 

De observatie vindt plaats in de middag van 14-02-2023. 

Hiervoor 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 basisdoelen 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. Twee van de vier pedagogische doelen zijn in deze rapportage nader 

uitgewerkt: 

  

A: Waarborgen emotionele veiligheid 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen, 

zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

  

- De beroepskrachten zijn doorlopend in gesprek met de kinderen. Ze bevragen kinderen 

geïnteresseerd en oprecht over onder meer school, thuis en de aanstaande Carnaval; 

  

- De groep wordt geleid door twee betrokken en ervaren beroepskrachten. Dat heeft duidelijk een 

positieve weerslag op de praktijk. Er heerst een knusse, prettige en gezellige sfeer. De kinderen 

tonen welbevinden in hun gedrag; zo wordt er gelachen, communiceren de kinderen vrij met elkaar 

en de beroepskrachten en nemen zij zelf initiatieven. Er zijn geen kinderen die alleen spelen of een 
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geïsoleerde indruk maken. De kinderen voelen zich duidelijk op hun gemak en Iedereen maakt 

onderdeel uit van de groepsdynamiek. 

  

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan een gevoel van emotionele veiligheid bij een kind. 

  

B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs 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; 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

  

- De kinderen worden uitgedaagd middels de aanwezigheid van een flinke hoeveelheid aan speel-, 

spel- en ontwikkelmaterialen. Zo is er een tafel klaargezet met kleurplaten en stiften, zijn er 

diverse speelhoeken aanwezig, kasten met spelletjes en lees- en knutselmateriaal en is er 

buitenspelmateriaal voorhanden. Daarnaast bieden de beroepskrachten de kinderen de 

mogelijkheid om zich te laten schminken in het kader van de aanstaande Carnaval. Er is voor ieder 

wat wils en dat is terug te zien in de praktijk. Er zijn kinderen die buiten spelen, binnen een 

tekening maken, zich laten schminken of op een andere manier aan het spelen zijn, bijvoorbeeld in 

de gymzaal of in een van de speelhoeken.  

  

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie bij 

kinderen. 

  

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Gesprek beroepskracht(en) (tijdens inspectie) 

 Observatie(s) (op de groep) 

 Pedagogisch beleidsplan (BSO oktober 2022; van website gedownload op verzoek houder) 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

  

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 opleidingseisen; 

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

 gebruik van de voertaal. 

  

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op basis van een steekproef zijn de vier vaste  beroepskrachten en de drie binnen 't Rovertje 

werkzame pedagogisch beleidsmedewerkers gecontroleerd in het personenregister kinderopvang. 

Deze personen die bij BSO De Struikrovers 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 houder verklaart dat er verder geen structureel aanwezigen op deze locatie zijn. 

  

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Opleidingseisen 

Opleidingseisen beroepskrachten 

Bij het onderzoek zijn de diploma's van de vier vaste beroepskrachten beoordeeld die op deze 

voorziening worden ingezet. Zij beschikken allen over de voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals in de meest recent aangevangen cao kinderopvang is aangemerkt als zijnde 

beroepskwalificatie-eis en/of bewijsstuk voor een passende opleiding, beschikken over een 

gelijkstelling vanuit het FCB/CAO kinderopvang of vallen onder de overgangsregeling 

beroepskwalificatie kinderopvang. 

  

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerkers 

Daarnaast zijn de beroepskwalificaties van de drie binnen 't Rovertjes werkzame pedagogisch 

beleidsmedewerker/coaches beoordeeld. Zij beschikken over de voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals in de meest recent aangevangen cao kinderopvang is aangemerkt als zijnde 

beroepskwalificatie-eis en/of bewijsstuk voor een passende opleiding. 

  

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Ten tijde van de inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan actuele wet- en regelgeving. Er 

zijn op dat moment 17 kinderen aanwezig onder leiding van 2 beroepskrachten. 
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Ook uit een steekproef van presentielijsten en het personeelsrooster over week 5 en 6 van 2023 

blijkt dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen in de groep. Bij 

deze beoordeling is ook rekening gehouden met de leeftijden van de aanwezige kinderen. 

  

Afwijken van de beroepskracht-kindratio 

Bij BSO De Struikrovers gebeurt afwijken van de beroepskracht-kindratio volgens de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving. Een overzicht van deze tijden staat conform wet- en regelgeving 

beschreven in het pedagogisch beleid van de locatie.    

  

Achterwachtregeling 

De houder heeft zorg gedragen voor een adequate achterwachtregeling die voldoet aan de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving. Medewerkers van het hoofdkantoor zijn achterwacht voor 

de locatie.   

  

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden 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 volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 

van het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven. 

  

  Aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens de houder 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens het LRK 

01/01/2023                              11                                11 

  

Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 

Volgens de houder zijn er op peildatum 01-01-2023 in totaal 20,3 fte beroepskrachten werkzaam 

bij de houder. De houder heeft deze informatie met inzage in haar administratie aannemelijk 

gemaakt. 

De toezichthouder vindt het door de houder berekende totale aantal van 20,3 fte in vergelijking 

met 11 kindercentra aannemelijk. Dat is gemiddeld 1,8 fte beroepskrachten 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   

10 uur x aantal fte 

beroepskrachten   

Som (van 50 uur x aantal kindercentra + 

10 uur x aantal fte) = minimale 

ureninzet   

 2023            550                203                                  753 

  

De minimale ureninzet voor 2023 is door de houder op juiste wijze berekend. 

Deze berekening en de totale som aan minimale ureninzet wordt door de toezichthouder 

aannemelijk bevonden. 

  

  



 

 

9 van 21 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 14-02-2023 

Stichting Kindercentrum t Rovertje locatie Struikrovers te Reuver 

 

  

  

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Uit informatie die de toezichthouder heeft ontvangen blijkt dat de houder in 2023 drie pedagogisch 

beleidsmedewerkers/coaches heeft aangesteld voor in totaal 1632 uur (=0,9 fte) per jaar.  

  

Voor de ureninzet van 1 fte wordt uitgegaan van 1836 uur per jaar. 

Uit het onderzoek volgen de volgende gegevens en berekening:  

  

Minimum aantal benodigde ureninzet 2023 Geplande ureninzet PBM in 2023 door de houder  

                            

                          753 uur 

  

  

                                     1632 uur 

  

  

  

Uit deze berekening volgt dat het aantal daadwerkelijk aangestelde 0,9 fte pedagogisch 

beleidsmedewerker/coaches ruim voldoet aan de minimale benodigde inzet van 2023. 

  

Coaching in 2022 

De beroepskrachten die tijdens de inspectie aanwezig zijn verklaren in 2022 coaching te hebben 

ontvangen.  

  

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij BSO De Struikrovers vindt de opvang plaats in twee basisgroepen van maximaal 22 per 

basisgroep kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Gezien het aantal kinderen worden de meeste 

dagen de groepen samengevoegd tot één groep in dezelfde basisruimte. Dit gebeurt conform de 

geldende regels.   

  

De groepsgrootte en groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De basisgroepen 

hebben een eigen, vaste groepsruimte met vaste beroepskrachten.    

  

Mentorschap: 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De houder toont dat aan middels een 

mentoroverzicht waarin is opgenomen welke kinderen onder welke mentor vallen. De mentor is 

een beroepskracht van het kind en bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met 

de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de 

ontwikkeling en het welbevinden van het kind.   

  

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De beroepskrachten spreken de Nederlandse taal, aangevuld met de Limburgse streektaal met de 

kinderen. 
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Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Gesprek beroepskracht(en) (tijdens inspectie) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 

 Presentielijsten (week 5 en 6 van 2023) 

 Personeelsrooster (week 5 en 6 van 2023) 

 Pedagogisch beleidsplan (BSO oktober 2022; van website gedownload op verzoek houder) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Coachingsplan Pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach IKK en VVE 2023 
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Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

  

 veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

  

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Veiligheid en gezondheidsbeleid 

De houder beschikt over een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid voor locatie De 

Struikrovers, versie 08, januari 2023 dat ertoe moet leiden dat de veiligheid en gezondheid van de 

op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.   

  

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft de houder beschreven hoe zij er voor zorg draagt 

dat dit beleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, 

implementeren, evalueren en actualiseren. Dat doet men volgens een jaarcyclus en het uitvoeren 

van een risico-inventarisatie.  

  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op de voornaamste risico's ten aanzien van: 

- veiligheid; 

- gezondheid; 

- grensoverschrijdend gedrag.   

   

Plan van aanpak 

De houder verwijst per geïnventariseerd risico naar algemene rubrieken in de huisregels veiligheid- 

en gezondheid waarin preventieve maatregelen worden benoemd. De houder beschrijft in het 

beleid de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken.  

  

Bij een gevaarlijke situatie of een ongeval wordt direct een onderzoek gestart zo verklaart de 

houder in het beleid en wordt gecontroleerd of het Beleid Veiligheid en Gezondheid met de 

genomen maatregelen voldoet of dat maatregelen aangepast en ingevoerd moeten gaan worden.  

  

Omgang met kleine risico's 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving met voorbeelden waarop kinderen 

wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van 

kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico's met grote 

gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag.  

  

Inzichtelijkheid van het beleid 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is verder opgenomen hoe de houder er zorg voor draagt 

dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor de beroepskrachten, stagiairs  en 

ouders. Het beleid is op de voorziening inzichtelijk.  

  

Achterwachtregeling 

De houder beschrijft een achterwachtregeling voor situaties indien slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum aanwezig is, ook in het geval van afwijking van de beroepskracht-kindratio.  

  



 

 

12 van 21 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 14-02-2023 

Stichting Kindercentrum t Rovertje locatie Struikrovers te Reuver 

 

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) bij kinderen 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de opvang altijd ten minste één volwassene 

aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Beide 

beroepskrachten die tijdens de inspectie op de BSO worden ingezet beschikken over een geldige 

EHBO-aan kinderen kwalificatie. 

  

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (locatie Struikrovers jan 2023 (van website op verzoek 

houder)) 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

  

 eisen aan ruimtes. 

  

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum hoort ten minste 3,5m² binnenspeelruimte beschikbaar te 

zijn, voor het totaal van 44 kindplaatsen dient er 44 x 3,5 = 154m² te zijn daar voldoet de houder 

aan. 

Conform de door de houder in 2019 reeds aangeleverde informatie (plattegrond) is er tenminste 

183m² aan binnenspeelruimte beschikbaar (hierbij zijn de vierkante meters van zaal 1 en zaal 2 bij 

elkaar opgeteld). 

  

De inrichting van de voorziening bestaat uit onder andere lage kasten met veel spel- en 

speelmateriaal, leesmateriaal, kleur- en knutselmaterialen, een keukenhoekje, divers overig 

speelgoed en voor de kinderen passend meubilair. De ruimte is ingericht met uitgestalde 

materialen en oog knus en gezellig.   

  

Buitenspeelruimte 

BSO Struikrovers beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. Er is sprake van een 

ruime en uitdagende buitenruimte waarin zowel gras, bestrating als een bosachtig gebied een plek 

hebben. Het gebouw wordt buiten de BSO-tijden gebruikt door Scouting Lambertus. De afspraken 

zijn dat kinderen tot halverwege aan de zijkant van het gebouw mogen komen. De verdere zijkant 

en achterzijde van het pand zijn voor hen verboden terrein. 

  

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. 

  

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Gesprek beroepskracht(en) (tijdens inspectie) 

 Observatie(s) (op de groep) 

 Pedagogisch beleidsplan (BSO oktober 2022; van website gedownload op verzoek houder) 

 Schouw binnen- en buitenruimten 

 Incidenteel onderzoek GGD d.d. 26-02-2019 
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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 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 manier 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) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. 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; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 
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(art 1.50 lid 3 en 1.48d 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 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 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit 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 en 1.60c lid 1 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 de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 

conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 

(art 1.50 lid 2 en 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
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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 kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van be leid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
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gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

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) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stichting Kindercentrum t Rovertje locatie 

Struikrovers 

Website : http://www.rovertje.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000021835489 

Aantal kindplaatsen : 44 

 

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 :  JP Brizzi 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Beesel 

Adres : Postbus 4750 

Postcode en plaats : 5953 ZK REUVER 

 

Planning 

Datum inspectie : 14-02-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 06-03-2023 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-03-2023 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 22-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-03-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 29-03-2023 
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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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