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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 onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (bso) Kinderrijkhuis is gehuisvest in een nieuwbouw achter het woonhuis 
van de houders. De bso heeft 2 verticale groepen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In 

de verticale groepen kunnen respectievelijk 20 en 15 kinderen worden opgevangen. De totale 
capaciteit van bso Kinderrijkhuis komt daarmee op 35 kindplaatsen. Er wordt naschoolse opvang, 
voorschoolse opvang en vakantieopvang aangeboden. 
Daarnaast heeft Kinderrijkhuis een kinderdagverblijf (kdv) met twee verticale groepen en iedere 
ochtend één groep peuteropvang. 
 
 

Huidig onderzoek 

In opdracht van de gemeente Boxmeer heeft de GGD op 5 oktober 2018 een nader onderzoek 
uitgevoerd bij bso Kinderrijkhuis. 
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan, tijdens de inspectie , op 21 augustus 2018, 
niet werd voldaan opnieuw bekeken. 
  

De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 
  
• personeel & groepen; 
• veiligheid en gezondheid. 
  
  
Conclusie 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

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

 

Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen wordt het volgende onderdeel beoordeeld: 
• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Kinderrijkhuis heeft de volgende documenten naar de toezichthouder opgestuurd: 
• toestemmingsformulier afwijkende basisgroep; 
• informatieboekje 2018. 
 
Uit deze documenten blijkt dat: 
• kinderen in principe in een vaste basisgroep worden opgevangen. Indien dit, door 

omstandigheden, niet mogelijk is geven ouders hiervoor schriftelijk toestemming. 
• het toestemmingsformulier voldoet aan de volgende eisen: de vaste basisgroep van het kind, 

welke groep het kind tijdens de afwijkende periode zal bezoeken met daarbij de 
overeengekomen periode. 

 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 
• Toestemmingsformulieren (afwijkende basisgroep) 
• Informatiemateriaal voor ouders (informatieboekje 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid is het volgende onderdeel beoordeeld: 
• veiligheid en gezondheidsbeleid. 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Het veiligheid en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin het volgende concreet is 
omschreven: 

• de handelswijze indien het risico vermissing zich verwezenlijkt is duidelijk beschreven. 
 
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 

De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderrijkhuis 

Website : http://www.kinderrijkhuis.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000012942057 
Aantal kindplaatsen : 35 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderrijkhuis 

Adres houder : Grotestraat 97 
Postcode en plaats : 5836AD Sambeek 
KvK nummer : 61726915 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  B. van der  Lee 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Boxmeer 
Adres : Postbus 450 
Postcode en plaats : 5830AL BOXMEER 

 
Planning 
Datum inspectie : 05-10-2018 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-10-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 01-11-2018 
 
 
 

 
 
 
 

 


