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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 

 

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 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. Vanaf november 2022 verhuist BSO de 

Schatrovers tijdelijk naar een ruimte in de Meander in verband met een verbouwing van het 

huidige pand. 

 

Inspectiegeschiedenis: 

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

meest recente inspecties beknopt beschreven:  
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 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 van 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.  

  23-05-2022 nader onderzoek: de geconstateerde tekortkoming uit het jaarlijks onderzoek van 

28-09-2021 zijn opgelost. Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek: 

Voor BSO de Schatrovers heeft een verkort onderzoek plaats gevonden in verband met een op 

hande zijnde verhuizing van de BSO. Op basis van dit jaarlijks onderzoek, dat is uitgevoerd door de 

GGD Limburg-Noord, blijkt dat BSO de Schatrovers aan alle in dit rapport getoetste voorwaarden 

uit de Wet Kinderopvang voldoet.  

 

Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

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

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. 

 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Van 6 beroepskrachten van BSO de Schatrovers, de stagiaire, de 2 pedagogisch coaches en de 

leidinggevende is geconstateerd dat zij in het personenregister kinderopvang (PRK) zijn 

ingeschreven met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en tijdig zijn gekoppeld aan 

de houder. 

 

De VOG-verificatie van de bestuurders is in orde. Ze zijn ingeschreven met een geldige VOG in het 

PRK en gekoppeld aan de houder.  

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de 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. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : 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 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Beesel 

Adres : Postbus 4750 

Postcode en plaats : 5953 ZK REUVER 

 

Planning 

Datum inspectie : 28-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 31-10-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 01-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 08-11-2022 
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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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