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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 een nader onderzoek uitgevoerd 

ten behoeve van BSO Ut Kruumelke, gevestigd op Den Roover 8 te Reuver. 

   

Het onderzoek vloeit voort uit de bevindingen van het jaarlijks onderzoek d.d 22-06-2021.     

 

Dit nader onderzoek richt zich specifiek op de eerder geconstateerde tekortkomingen ten aanzien 

van opvang op basis van een schriftelijke overeenkomst met ouders en EHBO-aan-kinderen 

kwalificatie. De overtreding ten aanzien van het aantal uren uitgevoerd pedagogisch beleidswerk 

zal na overleg met de gemeente Beesel op 04-10-2021 op een later moment worden beoordeeld. 

 

Beschouwing 

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

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

in het rapport per onderdeel uitgewerkt.     

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 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 cliënten 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: 

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

meest recente inspecties beknopt beschreven:    

 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 overtredingen geconstateerd. Wel 

werd er een opmerking gemaakt over de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid; 

 15-03-2018: jaarlijks onderzoek. Er werden overtredingen 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; 

 16-10-2018: derde nader onderzoek. De houder heeft de overtredingen inmiddels opgelost; 

 23-01-2019: eerste jaarlijks onderzoek. Er werden tekortkomingen geconstateerd binnen de 

domeinen: Veiligheid en gezondheid en Ouderrecht. De houder heeft gebruik gemaakt van een 

herstelaanbod en daarmee de overtredingen alsnog opgelost; 

 22-08-2019: tweede jaarlijks onderzoek. Er werden geen overtredingen geconstateerd, wel 

zijn er aandachtspunten benoemd in het rapport; 
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 09-01-2020: jaarlijks onderzoek. Er werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan; 

 22-06-2021: jaarlijks onderzoek. Er werden overtredingen geconstateerd op de volgende 

onderdelen: administratie, inzet pedagogisch beleidsmedewerkers, veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Er is een herstelaanbod geboden ten aanzien van het inzichtelijk maken 

van de beroepskracht-kindratio en het hanteren van een klachtenregeling die voldoet aan de 

inhoudelijke vereisten.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen: 

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

Kruumelke nog niet aan de in dit rapport getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang voldoet. 

Na het verstrijken van de door de gemeente aangeboden hersteltermijn beschikken zowel beide 

beroepskrachten als de beide vrijwilligers nog steeds niet over een geldige EHBO-aan-kinderen 

kwalificatie.  

 

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

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

Handhaven op het volgende onderdeel: 

 Domein Veiligheid en gezondheid; item Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Registratie, wijzigingen, 

administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19’. Binnen dit domein worden de 

volgende onderdelen getoetst:   

 

 Administratie  

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 

criteria. 

Administratie 

Bij het jaarlijks onderzoek op 22-06-2021 bleek dat buitenschoolse opvang bij Ut Kruumelke niet 

op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder en de ouder(s) geschiedde.  

 

Op 24-09-2021 overlegt de houder een viertal door de toezichthouder opgevraagde nieuwe 

schriftelijke overeenkomsten. De schriftelijke overeenkomsten zijn zowel door de houder als door 

de ouder(s) ondertekend. De houder heeft deze per datum 23-07-2021 ondertekend. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden omtrent administratie  voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Schriftelijke overeenkomst(en) (vier willekeurig door de toezichthouder opgevraagde 

exemplaren) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen 

dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 

   

 Veiligheids- en gezondheidsbeleid  

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 

criteria. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij het jaarlijks onderzoek op 22-06-2021 bleek dat beide beroepskrachten en beide vrijwilligers 

van BSO Ut Kruumelke ten tijde van het inspectiebezoek niet beschikten over een geldige 

kwalificatie EHBO-aan-kinderen. Deze zijn verlopen op respectievelijk 08-04-2021 (3x) en op 25-

06-2021 (1x). 

 

Op 24-09-2021, dat is twee dagen na het verlopen van de door de gemeente aangeboden 

hersteltermijn van 6 weken, ontvangt de toezichthouder de volgende schriftelijke reactie van de 

houder: 

 

"Verder hebben wij een herhalingscursus Kinder EHBO gepland staan voor dinsdag 5 okt a.s." 

 

Na de door de gemeente aangeboden hersteltermijn beschikken beide beroepskrachten en beide 

vrijwilligers nog steeds niet over een geldige EHBO-aan-kinderen kwalificatie. 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 E-mail houder d.d. 24-09-2021 "nader onderzoek ggd" 

 GGD-inspectierapport d.d. 22-06-2021 BSO Ut Kruumelke 
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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) 

 

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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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 : 5953 ED Reuver 

KvK nummer : 12058445 

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 : 22-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 04-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-10-2021 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 11-10-2021 
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