
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
De Octopus (BSO) 
Robijnstraat 6 
6071VK Swalmen 
Registratienummer 375139394 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Limburg-Noord 
In opdracht van gemeente:  Roermond 
Datum inspectie:    10-07-2017 
Type onderzoek :   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 26-07-2017 

 



 

2 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 10-07-2017 

De Octopus te Swalmen 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 

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

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

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................. 9 

Gegevens voorziening ................................................................................................. 10 

Gegevens toezicht ...................................................................................................... 10 



 

3 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 10-07-2017 

De Octopus te Swalmen 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Op verzoek van de gemeente Roermond heeft GGD Limburg Noord op 10-7-2017 een 
onaangekondigd nader onderzoek uitgevoerd bij bso De Octopus. 
  
Het nader onderzoek komt voort uit het besluit tot aanwijzing d.d. 7-6-2017 betreffende de 
volgende items: 
 
 Opvang in groepen 
 Beroepskracht-kindratio 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 
Voor de tekortkomingen heeft de gemeente een hersteltermijn gegeven van 2 weken. 
  
Dit onderzoek heeft op locatie plaatsgevonden. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (verder te noemen als bso) Octopus is onderdeel van Stichting 
Kinderopvang Swalmen. 
  
Bso Octopus is gehuisvest in de brede school de Octopus in Swalmen. In het pand is tevens een 
peuterspeelzaal en kinderdagverblijf van de houder gehuisvest. 
  
De bso deelt de groepsruimte met de peuteropvang. De opvang vindt plaats in een grote ruimte die 
grenst aan de groepsruimtes van de dagopvang. 
Het kindercentrum heeft een ruime, aan het pand grenzende buitenspeelplaats. 
  
De meeste kinderen die de bso bezoeken komen van basisschool de Octopus. 
  
De bso heeft een drietal basisgroepen die in één groot lokaal vertoeven.  
  
De bso is met 50 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand zijn de bevindingen van de 
inspecties uit 2015 en 2016 beschreven. 
  
Inspectie 09-06-2015 
Tijdens dit regulier onderzoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items voldoen aan de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Inspectie 24-05-2016 
Tijdens dit verkorte regulier onderzoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie items, met 
uitzondering van één punt, voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 
er is geconstateerd dat niet alle veiligheidsrisico’s met betrekking tot het buiten spelen in de 
inventarisatie zijn meegenomen. 
  
Inspectie 21-3-2017 
Het betreft een onaangekondigd regulier bezoek waarbij alle inspectie-items zijn getoetst. 
  
Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat, met uitzondering van drie punten, de 
getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
De geconstateerde overtredingen hebben betrekking op het toestemmingsformulier voor de opvang 
in twee groepen en de beroepskracht-kindratio. Daarnaast is geconstateerd dat er geen risico-
inventarisatie veiligheid is uitgevoerd op de openbare speelplaats waar de oudere kinderen van 
de bso zelfstandig spelen. 
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Huidige bevindingen: 
Bij dit nader onderzoek is geconstateerd de houder de overtreding ten aanzien van de 
beroepskracht-kindratio heeft hersteld. 
De voorwaarde ten aanzien van de opvang in een tweede basisgroep en de voorwaarde ten aanzien 
van een voorwaarde uit het domein 'veiligheid en gezondheid' (openbare speelplaats) zijn niet 
hersteld. 
  
Meer informatie is te lezen bij de toelichting bij de betreffende voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Opvang in groepen 
 Beroepskracht-kindratio 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Opvang in groepen 
 
Bso de Octopus heeft 3 basisgroepen: geel, groen en rood. 
De kinderen zijn in één van deze 3 basisgroepen ingedeeld. De kinderen kunnen wisselen van 
basisgroep, bijvoorbeeld op 3-7-2017 zit een kind in groep groen en op 4-7-2017 in groep geel (dit 
is te zien op de aanwezigheidslijsten). In een telefonisch gesprek met een medewerkster geeft zij 
aan dat dit een fout betreft. Dit is voor de toezichthouder echter niet meer te toetsen omdat er 
wordt uitgegaan van het feit dat de aangeleverde gegevens juist zijn. 
Ook kan het voorkomen dat een kind in een andere basisgroep wordt opgevangen indien er sprake 
is van een extra dag opvang of een ruildag. 
  
Formulier opvang 2e stamgroep: dit is een door de houder opgesteld formulier waarop ouders 
toestemming geven voor de opvang in een tweede basisgroep. 
  
Op dat formulier wordt gesproken over stamgroepen in plaats van basisgroepen (stamgroepen 
hebben betrekking op een kinderdagverblijf). 
Op het formulier is aangegeven dat een kind of op locatie bso Octopus of op locatie bso 
Doezendjpoot kan worden opgevangen. De tweede basisgroep op de locatie bso Octopus wordt niet 
vermeld. 
  
Samenvattend: kinderen bij bso de Octopus kunnen intern een andere basisgroep hebben én op de 
andere locatie (bso Gevaren). Hierdoor is sprake van meer dan twee basisgroepen. Dit is wettelijk 
niet toegestaan. 
  
Daarnaast is er op het formulier niet aangegeven voor welke periode deze afspraak gemaakt is, 
terwijl dat wel een wettelijke eis is. Dit is bij de laatste inspectie ook geconstateerd. Het formulier 
is ten aanzien van die laatste inspectie niet aangepast. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een 
tussen houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere 
basisgroep dan de vaste basisgroep. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
   

 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio is getoetst op 3-7, 4-7, 5-7, 6-7, 7-7 en 10-7-2017 en deze voldoet op 
deze dagen. 
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Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde binnen dit item. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. van den Hoogen, d.d. 11-7-2017 

(telefonisch)) 
 Interview (pedagogisch medewerksters, d.d. 10-7-2017) 
 Toestemmingsformulieren 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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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: 
  
 Risico-inventarisatie 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
In het in 2016 opgestelde rapport is onder andere het volgende gerapporteerd ten aanzien van het 
'externe' buitenterrein: 
  
'De risico-inventarisatie beschrijft de risico's niet van de niet-aangrenzende buitenruimte welke 
door de kinderen ook wordt gebruikt; alle in de praktijk aanwezige risico's dienen immers 
geïnventariseerd te zijn. 
  
Uit interviews blijkt dat de kinderen vanaf een bepaalde leeftijd alleen naar dit buitenterrein 
kunnen gaan om daar zonder toezicht van een beroepskracht te mogen spelen. De ouders hebben 
hiervoor schriftelijke verklaringen getekend. Het feit dat dit gebeurt (het zonder toezicht buiten het 
eigen speelterrein gaan spelen) staat nergens beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de 
houder om tijdens het verblijf van de kinderen bij bso Octopus gezonde, veilige en verantwoorde 
kinderopvang te bieden. Ook als dat tijdens bso-tijd op plekken is die niet direct bij de locatie van 
de houder behoren.' 
  
In het opgestelde rapport betreffende de inspectie van 21-3-2017 is onder andere het volgende 
gerapporteerd ten aanzien van het 'externe' buitenterrein: 
  
'Het is gebleken dat er nog steeds geen de risico-inventarisatie is uitgevoerd voor dit buitenterrein. 
De coördinator van de bso heeft kenbaar gemaakt dat het gebruik van deze buitenruimte ter 
discussie staat. Naar eigen zeggen zijn er, als de kinderen van de tussenschoolse opvang (hetgeen 
niet onder de Wet Kinderopvang valt) op deze buitenruimte spelen, het afgelopen jaar enkele 
incidenten op deze buitenruimte geweest. In de week voorafgaand is er bijvoorbeeld in kind met 
zijn been klem komen te zitten bij de trap van een speeltoestel. Ze gaf aan dat de gemeente 
voornemens is de speelplaats anders in te gaan richten'. 
  
Tijdens dit nadere onderzoek blijkt dat het betreffende buitenterrein is vernieuwd. De ligging ten 
opzichte van de locatie bso Octopus is gelijk gebleven. 
De kinderen mogen nog steeds vanaf een bepaalde leeftijd alleen, zonder toezicht, naar dit 
buitenterrein. 
Ten tijde van de inspectie bevindt een beroepskracht zich bij de zandbak van het buitenterrein van 
de bso; ook van hieruit is er geen zicht op het externe buitenterrein. De beroepskracht geeft aan 
dat 3 kinderen bij het externe buitenterrein spelen. De toezichthouder en de beroepskracht 
constateren dat 2 kinderen hier niet meer zijn; ze bevinden zich op het terrein van school waar ze 
niet mogen komen. 
  
De houder geeft in het telefonisch contact aan dat er ten aanzien van het externe buitenterrein nog 
steeds geen risico-inventarisatie is gemaakt. 
  
Wederom geldt: Het is de verantwoordelijkheid van de houder om tijdens het verblijf van de 
kinderen bij bso Octopus gezonde, veilige en verantwoorde kinderopvang te bieden. Ook als dat 
tijdens bso-tijd op plekken is die niet direct bij de locatie van de houder behoren. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
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 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 

1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. van den Hoogen, d.d. 11-7-2017 

(telefonisch)) 
 Interview (pedagogisch medewerksters, d.d. 10-7-2017) 
 Observaties (d.d. 10-7-2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de 
vaste basisgroep. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Octopus 
Website : http://www.kinderopvangswalmen.nl 
Aantal kindplaatsen : 50 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang Swalmen 
Adres houder : Gevaren 3 
Postcode en plaats : 6071BP Swalmen 
Website : www.kinderopvangswalmen.nl 
KvK nummer : 12066832 
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 :  F. van Bladel 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Roermond 
Adres : Postbus 900 
Postcode en plaats : 6040AX ROERMOND 
 
Planning 
Datum inspectie : 10-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 02-08-2017 
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