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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 

In opdracht van de gemeente Boxmeer heeft op donderdag 29 oktober 2020 een nader onderzoek 

plaatsgevonden bij buitenschoolse opvang (BSO) Kinderrijkhuis. Het onderzoek heeft zich gericht 

op de voorwaarde waaraan niet werd voldaan tijdens het jaarlijks onderzoek van juli 2020. Het 

betreft het domein 'veiligheid en gezondheid (kinderEHBO-certificaat )'. 

 

Naar aanleiding van de overtreding uit het jaarlijks onderzoek van juli 2020 heeft de gemeente 

Boxmeer een aanwijzing gestuurd naar de houder. De houder dient maatregelen te treffen zodat de 

overtredingen niet meer van toepassing zijn. Omdat de hersteltermijn is verstreken vindt dit nader 

onderzoek plaats. De overtreding binnen het domein 'veiligheid en gezondheid' is hersteld. Er is te 

allen tijde een volwassene aanwezig die in het bezit is van een geldig certificaat EHBO voor 

kinderen. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de inhoud van dit rapport. 

 

Conclusie 

De overtreding uit het vorige onderzoek is hersteld. Er wordt voldaan aan de getoetste 

voorwaarden. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

Binnen veiligheid en gezondheid is enkel het onderdeel 'EHBO voor kinderen' beoordeeld.  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Bevindingen vorige inspectie (juli 2020): 

Alle beroepskrachten volgen jaarlijks een herhalingscursus EHBO voor kinderen. Echter, van de 

gevolgde cursussen zijn geen geldige certificaten beschikbaar. Er kan aldus niet worden 

aangetoond dat de beroepskrachten over de juiste kwalificaties beschikken.  

 

Bevindingen huidige inspectie (oktober 2020): 

De beoordeling van de aanwezigheid van een volwassene die gekwalificeerd is voor het verlenen 

van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op de overlegde certificaten 'Eerste hulp bij werken met 

kinderen' van het nibhv. Hieruit blijkt dat alle beroepskrachten in het bezit zijn van een geldige 

kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

 

Conclusie  

De houder draagt er zorg voor dat er te allen tijde een volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is 

voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de regeling Wet kinderopvang 

gestelde regels. Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

• EHBO-certificaten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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 art 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 : Kinderrijkhuis 

Website : http://www.kinderrijkhuis.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000012942057 

Aantal kindplaatsen : 35 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderrijkhuis 

Adres houder : Grotestraat 97 

Postcode en plaats : 5836 AD Sambeek 

KvK nummer : 61726915 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. van de  Laar  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Boxmeer 

Adres : Postbus 450 

Postcode en plaats : 5830 AL BOXMEER 

Planning 

Datum inspectie : 29-10-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 04-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-11-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 25-11-2020 

 


