
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Kinderrijkhuis (KDV) 

    Grotestraat 97a 

    5836 AD Sambeek 

    Registratienummer 189212512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:  GGD Hart voor Brabant 

In opdracht van gemeente: Boxmeer 

Datum inspectie:  07-05-2021 

Type onderzoek:  Nader onderzoek 

Status:    Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 07-05-2021 



 

2 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 07-05-2021 

Kinderrijkhuis te Sambeek 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 5 

Overzicht getoetste inspectie-items ....................................................................................... 6 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 6 

Gegevens voorziening .......................................................................................................... 7 

Opvanggegevens ............................................................................................................. 7 

Gegevens houder ............................................................................................................. 7 

Gegevens toezicht ............................................................................................................... 7 

Gegevens toezichthouder (GGD) ........................................................................................ 7 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................. 7 

Planning ......................................................................................................................... 7 



 

3 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 07-05-2021 

Kinderrijkhuis te Sambeek 

 

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 er op 7 mei 2021 een nader onderzoek plaats 

gevonden bij kinderdagverblijf Kinderrijkhuis.  In dit nader onderzoek is de voorwaarde waaraan, 

tijdens het jaarlijks onderzoek van 17 maart 2021 niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 

 

Recente inspectiegeschiedenis 

Datum 

onderzoeken 

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

01-04-2019 jaarlijks 

onderzoek 

4 overtredingen op de onderdelen personeel en groepen 

(koppeling personenregister, start werkzaamheden van 

beroepskrachten, passende opleiding pedagogisch coach en 

inzet van pedagogisch coach 

03-06-2019 nader 

onderzoek 

de overtredingen op opleidingseisen beroepskrachten en inzet 

pedagogisch beleidsmedewerker zijn opgelost. 

07-11-2019 Jaarlijks 

onderzoek  

2 overtredingen namelijk: opvang in groepen en accommodatie; 

meer kinderen opgevangen dan toegestaan is. 

03-02-2020 nader 

onderzoek 

Op de onderdelen personeel en groepen en accommodatie. De 

overtreding op opvang in groepen niet hersteld. 

13-02-2020 Incidenteel 

onderzoek 

Verzoek tot ophoging kinderaantal naar 62 kindplaatsen. 

Ophoging is toegekend tot en met maximaal 58 kindplaatsen. 

Ophoging van het aantal kindplaatsen is alleen toegestaan in de 

ochtend tijdens schoolweken in verband met de BSO. 

15-10-2020 jaarlijks 

onderzoek 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

17-03-2021 Jaarlijks 

onderzoek 

2 overtredingen; Pedagogisch klimaat (pedagogisch beleidsplan) 

hersteld na herstelaanbod. En een overtreding op personeel en 

groepen (verklaring omtrent het gedrag en inschrijving in het 

personenregister. 

 

 

Huidig onderzoek 

De volgende voorwaarden zijn in dit onderzoek beoordeeld: 

• Personeel en groepen (verklaring omtrent het gedrag en inschrijving in het personenregister) 

 

Bevindingen 

Tijdens het onderzoek blijkt dat de overtreding is hersteld. 

 

Conclusie 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de 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. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek bij het kinderdagverblijf is geconstateerd dat een vrijwilliger welke 

ingezet wordt in het kinderdagverblijf in het bezit is van een verouderde verklaring omtrent het 

gedrag (VOG). Tevens is de vrijwilliger niet gekoppeld is met de kinderopvangorganisatie. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder heeft een recente verklaring omtrent het gedrag toegestuurd. De verklaring omtrent het 

gedrag is afgegeven op 13 april 2021 en bevat het juiste screeningsprofiel. 

 

Op 7 mei 2021 is het personenregister geraadpleegd. De vrijwilliger is ingeschreven en gekoppeld 

aan de kinderopvangorganisatie. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 7 mei 2021) 

• Kopie verklaring omtrent gedrag van vrijwilliger via de mail ontvangen op 6 mei 2021. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderrijkhuis 

Website : http://www.kinderrijkhuis.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000012942057 

Aantal kindplaatsen : 58 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

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 :  C. van Hulst 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Boxmeer 

Adres : Postbus 450 

Postcode en plaats : 5830 AL BOXMEER 

 

Planning 

Datum inspectie : 07-05-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-05-2021 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 07-05-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-05-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 28-05-2021 

 

 

 

 

 

 


