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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Op 21-10-2022 heeft de gemeente Beesel aan GGD Limburg-Noord verzocht om een onderzoek in 

te stellen inzake de haalbaarheid van een verzoek tot ophoging kindplaatsen van buitenschoolse 

opvang (BSO) Meander, gevestigd op Sint Josefweg 30 te Reuver.    

  

De houder verzoekt om een wijziging te laten doorvoeren van 22 naar 38 kindplaatsen. 

 

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.  

 

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

De BSO is gelegen is in een brede maatschappelijke voorziening in Reuver, waarin de houder 

tevens een kinderdagverblijf exploiteert. Elders in de gemeente Beesel exploiteert de houder 

kinderopvang op meerdere locaties. 

BSO 't Rovertje, locatie Meander staat ten tijde van de inspectie voor maximaal 22 kindplaatsen 

geregistreerd in het landelijk register kinderopvang (LRK).  

 

Onderzoeksgeschiedenis: 

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

inspecties vanaf aanvraag voor registratie beschreven:  

 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; 

 25-05-2021: jaarlijks onderzoek. Er werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen: 

Op basis van het huidige onderzoek, dat is uitgevoerd door GGD Limburg-Noord, blijkt dat BSO 

Meander voldoet aan de in dit rapport getoetste eisen die vanuit de Wet kinderopvang worden 

voorgeschreven.  

 

Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport. 

 

De directrice geeft op 26-10-2022 telefonisch aan af te zien van het ontvangen van een 

conceptrapport, hoor-wederhoor en aanleveren van een eventuele zienswijze. 
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Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 
 

In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-

ziekten en ouderparticipatieopvang’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 Wijzigingen. 

 

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

Wijzigingen 

De houder heeft de voorgenomen wijziging onverwijld aan het college medegedeeld.     

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie (d.d. 25-07-2022) 



 

 

6 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 24-10-2022 

Kindercentrum 't Rovertje locatie Meander te Reuver 

 

 

Pedagogisch klimaat 
 

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

 

 Pedagogisch beleid 

 

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

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang 

en leeftijdsopbouw van de basisgroepen in de nieuwe situatie. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (directie) 

 Interview anders namelijk: (staffunctionaris Kwaliteit en Pedagogisch beleid) 

 Pedagogisch beleidsplan (Buitenschoolse Opvang van Kindercentrum ‘t Rovertje, versie 

oktober 2022) 
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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. 

 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Door een storing/onderhoud in het personenregister kinderopvang is het binnen het onderzoek niet 

mogelijk om te controleren of beide vaste beroepskrachten die op de nieuwe BSO-groep worden 

ingezet en een stagiaire zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld 

aan de houder.  

Opleidingseisen 

Beide vaste beroepskrachten die op de nieuwe BSO-groep gaan werken beschikken over een 

passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.  

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
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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 

De houder van BSO Meander beschikt over een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en 

gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Of de houder er zorg 

voor draagt dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

wordt gehandeld is binnen dit onderzoek niet beoordeeld. 

 

EHBO-aan kinderen kwalificatie 

De houder draagt er zorg voor dat er te allen tijde iemand aanwezig is die in het bezit is van een 

geldig en kwalificerend diploma EHBO-aan-kinderen. Beide vaste beroepskrachten die op de nieuwe 

BSO-groep zullen worden ingezet beschikken over een kwalificatie die geldig is tot respectievelijk 

01-04-2024 en 16-06-2024.   

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (directie) 

 Interview anders namelijk: (staffunctionaris Kwaliteit en Pedagogisch beleid) 

 EHBO certifica(a)t(en) (beide beroepskrachten van de nieuwe BSO-groep) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Kindercentrum ’t Rovertje, versie 08, oktober 2022) 
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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 

De buitenschoolse opvang gaat gebruik maken van in totaal een tweetal ruimtes: 

 Reeds in gebruik zijnde BSO-ruimte: 77,2 m²    

 Extra BSO-ruimte (nieuw) 56 m²   

In totaal is er 133,2 m² beschikbaar, waar 133 m² vereist is voor de opvang van 38 kinderen.   

Het uitgangspunt is dat de BSO beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte per in het 

kindercentrum aanwezig kind. Daar wordt aan voldaan.   

 

Buitenspeelruimte 

Het uitgangspunt is dat de BSO beschikt over ten minste 3 m² buitenspeelruimte per in het 

kindercentrum aanwezig kind. Voor BSO Meander betekent dit dat er minimaal 114 m² 

buitenspreelruimte aanwezig moet zijn. Daar voldoet de houder ruimschoots aan.  

 

Inrichting binnen- en buitenspeelruimte 

Binnenspeelruimte 

Een concrete beoordeling van de inrichting van de nieuw in gebruik te nemen ruimte zal tijdens het 

eerst volgende jaarlijk onderzoek plaats vinden. 

 

Buitenspeelruimte 

De BSO maakt gebruik van het schoolplein van basisschool De Meander en is zeer ruim van opzet.  

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Plattegrond (foto van deel plattegrond Basisschool De Meander) 

 Informatie beschikbare buitenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

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 : 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 :  JP Brizzi 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Beesel 

Adres : Postbus 4750 

Postcode en plaats : 5953 ZK REUVER 

 

Planning 

Datum inspectie : 24-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 26-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 02-11-2022 
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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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