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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 aangekondigd nader onderzoek. 
Op verzoek van de gemeente Beesel heeft GGD Limburg Noord op 10-10-2018 een derde nader 
onderzoek gestart ten behoeve van buitenschoolse opvang Ut Kruumelke. 
  
Dit derde nader onderzoek vloeit voort uit het na het jaarlijks onderzoek en eerste nader 
onderzoek ingestelde tweede nader onderzoek d.d. 12-09-2018. Dit derde nader onderzoek richt 
zich specifiek op de eerder geconstateerde tekortkomingen. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in 
het rapport per onderdeel uitgewerkt. 
  
Feiten over BSO (buitenschoolse opvang) Ut Kruumelke: 
BSO Ut Kruumelke is een kleinschalige voor- en naschoolse opvang die sinds 1 juni 2015 in 
exploitatie is getreden. Ut Kruumelke is gevestigd in een gerenoveerde voormalige lagere school in 
Reuver waarin tevens een tiental appartementen zijn gevestigd voor mensen van PSW (Stichting 
Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg). De BSO biedt ruimte aan maximaal 19 kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar.    
  
 Inspectiegeschiedenis:   
 12-01-2015; onderzoek voor registratie. Er werden tijdens de inspectie tekortkomingen 

geconstateerd op de volgende items: pedagogisch beleid, risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid. Advies om niet tot registratie over te gaan; 

 25-02-2015; nieuw onderzoek voor registratie. Er werden tijdens de inspectie tekortkomingen 
geconstateerd op het volgende item: pedagogisch beleid. Advies om nu wel tot registratie over 
te gaan; 

 29-06-2015; onderzoek na registratie. Er werden tijdens de inspectie tekortkomingen 
geconstateerd op de volgende items: pedagogisch beleid, verklaring omtrent het gedrag, 
risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, meldcode kindermishandeling, informatie, 
klachten; 

 29-09-2015; nader onderzoek. Er werden tijdens de inspectie tekortkomingen geconstateerd 
op de volgende items: kinderopvang en naleving wet- en regelgeving, meldcode 
kindermishandeling, informatie, klachten; 

 14-01-2016; jaarlijks onderzoek. Er werden tijdens de inspectie tekortkomingen geconstateerd 
op de volgende items: pedagogisch beleid, verklaring omtrent het gedrag, risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid, klachten en geschillen 2016; 

 28-04-2016; nader onderzoek. De tijdens het voorgaande jaarlijks onderzoek vastgestelde 
tekortkomingen zijn inmiddels verholpen; 

 09-01-2017; eerste jaarlijks onderzoek. Er werd voldaan aan alle getoetste eisen. Wel werden 
er een aantal aandachtspunten geformuleerd; 

 26-10-2017: tweede jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd. Wel 
werd er een opmerking gemaakt over de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid; 

 15-03-2018: jaarlijks onderzoek. Er werden tekortkomingen geconstateerd op de volgende 
items: pedagogisch beleid, verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang, 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 25-07-2018: nader onderzoek. Er werden tekortkomingen geconstateerd op de volgende 
onderdelen: pedagogisch beleid, veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

 12-09-2018: tweede nader onderzoek. Er werden tekortkomingen geconstateerd op twee 
voorwaarden binnen het volgende onderdeel: pedagogisch beleid. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Op basis van het huidige nader onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt 
dat BSO Ut Kruumelke inmiddels aan beide in dit rapport getoetste voorwaarden voldoet. Een 
tijdens het nader onderzoek nogmaals nagestuurd pedagogisch beleidsplan is uiteindelijk nog 
meegenomen in de beoordeling. Omdat dit nieuwe pedagogisch beleidsplan wel aan de 
inhoudelijke eisen voldeed is handhaving niet zinvol en is het document ondanks dat het een derde 
nader onderzoek betreft, door de toezichthouder geaccepteerd. 
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Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende onderdeel in dit rapport.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch klimaat'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Pedagogsich beleid 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Signaleren en doorverwijzen 
In het pedagogisch beleidsplan dienen een aantal wettelijk beschreven voorwaarden te zijn 
opgenomen. Binnen dit nader onderzoek worden twee van deze voorwaarden opnieuw beoordeeld 
omdat ze eerder niet voldeden aan de in de wet bepaalde beschrijving. 
  
Uit het onderzoek blijkt dat de houder inmiddels de wijze beschrijft waarop ouders worden 
doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. Dat doet men door in 
het pedagogisch beleidsplan te verwijzen naar het protocol 'Om het zorgkind'. In dat protocol wordt 
beschreven hoe volgen, observeren en signalen kan leiden tot het in samenspraak met ouders 
doorleiden naar externe instanties of partijen. Die instanties of partijen staan genoemd in een 
"Sociale kaart Om het zorgkind'.  
  
Mentorschap 
De tweede voorwaarde heeft betrekking op de beschrijving van het mentorschap binnen de 
voorziening. De houder beschrijft inmiddels ook hoe aan de ouders en kinderen bekend wordt 
gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. Dat doet men middels een lijst op de 
groep waarop de verdeling kind-mentor staat aangegeven en mondeling. 
  
Conclusie 
De houder voldoet inmiddels aan de getoetste voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (Voor- , en Buitenschoolse opvang Stichting Ut Kruumelke, Versie 12, 

augustus 2018) 
 Handboek Protocollen Ut Kruumelke, versie 12 augustus 2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting ut Kruumelke 
Vestigingsnummer KvK : 000011476265 
Aantal kindplaatsen : 19 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting ut Kruumelke 
Adres houder : Prinses Irenelaan 46 
Postcode en plaats : 5953ED Reuver 
KvK nummer : 12058445 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  JP Brizzi 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Beesel 
Adres : Postbus 4750 
Postcode en plaats : 5953ZK REUVER 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 26-10-2018 
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