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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. 
In opdracht van de gemeente Roermond heeft op 18-4-2017 een nader onderzoek plaatsgevonden. 
Omdat dit een nader onderzoek betreft zijn niet alle inspectie-items onderdeel van deze inspectie. 
Alleen de items/voorwaarden die bij de laatste inspectie niet in orde waren, zijn nu opnieuw 
beoordeeld. 
(Zie voor een overzicht van de onderzochte voorwaarden de itemlijst achter in dit rapport). 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf (verder te noemen als kdv) Octopus is een van de locaties van Stichting 
Kinderopvang Swalmen. Kdv Octopus is gesitueerd in basisschool de Octopus en naast een kdv is 
er ook een buitenschoolse opvang (verder te noemen als bso) inpandig van dezelfde houder. 
  
Het kdv heeft twee stamgroepen de Guppies (van 0 tot 2 jaar en 10 maanden) en de Spetters (van 
2 jaar en 10 maanden tot 4 jaar). 
  
Inspectiegeschiedenis: 
  
Inspectie 17-12-2014: 
Tijdens dit uitgevoerde onderzoek is naar voren gekomen dat alle getoetste items voldoen. 
  
Inspectie 9-6-2015: 
Op grond van de met de pedagogisch medewerkers gevoerde gesprekken bleek, dat men het 
pedagogisch beleid kende en op een juiste wijze in de praktijk wist te brengen. 
Naar aanleiding van het onderzoek was tevens geconstateerd dat er op vrijwel alle getoetste 
inspectie-items voldaan werd aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
Omdat de risico-inventarisatie gezondheid niet compleet was uitgevoerd, is er op dat punt Overleg 
en Overreding toegepast. 
Deze overtreding was nog voor het opstellen van het betreffende conceptrapport komen te 
vervallen. 
Naar aanleiding van het onderzoek kon geconcludeerd worden dat de voorwaarde betreffende de 
beroepskracht-kindratio niet voldeed. 
  
De gemeente Roermond stuurt op 14-8-2015 een aanwijzing naar de houder om maatregelen te 
nemen ten aanzien van de betreffende voorwaarde die niet voldeed. 
  
Inspectie 24-5-2016: 
Bij die inspectie bleek dat de beroepskracht-kindratio in orde was. 
Een voorwaarde voldeed niet, namelijk de informatievoorziening ten aanzien van de inhoud van de 
klachtenregeling. 
Alle overig getoetste voorwaarden voldeden. 
  
Inspectie 9-1-2017: 
Bij die inspectie bleken de voorwaarden te voldoen die bij de inspectie in 2016 niet voldeden. 
Uit de beoordeling van de andere getoetste voorwaarden bleek, dat aan de voorwaarde betreffende 
de verklaringen omtrent gedrag niet werd voldaan en ook niet aan een voorwaarde betreffende de 
voorschoolse educatie. 
  
De gemeente Roermond heeft op 22-2-2017 een aanwijzing naar de houder verstuurd met het 
verzoek de overtredingen die bij de inspectie van 9-1-2017 waren geconstateerd te beëindigen. 
  
Op 1-3-2017 ontvangt de GGD Limburg Noord het verzoek van de gemeente Roermond om een 
nader onderzoek in te stellen om te beoordelen of de houder nu wel voldoet aan de betreffende 
voorwaarden en of de overtredingen zijn beëindigd. 
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Bevindingen huidig nader onderzoek uitgevoerd op 18-4-2017: 
  
Bij dit nader onderzoek (uitgevoerd op documenten) zijn de twee tekortkomingen die bij de laatste 
inspectie zijn geconstateerd, opnieuw beoordeeld. Na het bestuderen van de betreffende 
documenten kan geconcludeerd worden dat de houder de overtredingen adequaat heeft opgelost. 
Zie voor de totstandkoming van de conclusies de toelichting verderop in het rapport. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein Pedagogisch klimaat waarbinnen 
een item over voorschoolse educatie is getoetst. 
  
 
Voorschoolse educatie 
 
De houder heeft een opleidingsplan voorschoolse educatie opgesteld. 
  
Aandachtspunt:  
Bij sommige trainingen staan nog geen concrete data vermeld wanneer deze plaatsvinden. Het 
verdient aanbeveling om zo concreet mogelijk het opleidingsplan te beschrijven. 
  
Conclusie: 
Er wordt nu wel voldaan aan de binnen dit item getoetste voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein is een voorwaarde betreffende verklaringen omtrent gedrag getoetst. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Bij de laatste inspectie op 9-1-2017 blijkt het volgende: 
  
Een persoon die technische uitvoeringen in en rond het pand uitvoert heeft ten tijde van de 
inspectie een verklaring omtrent gedrag dat ouder is dan 2 jaar (de persoon valt niet onder de 
continue screening en hoort dus om de twee jaar een nieuwe verklaring aan te vragen). Deze VOG 
voldoet niet. 
  
De toezichthouder past overleg en overreding toe en biedt de houder de mogelijkheid om voor 
deze persoon een nieuwe VOG aan te vragen. 
Op 23-1-2017 ontvangt de toezichthouder de nieuwe verklaring en het blijkt dat deze ook niet 
voldoet. De reden daarvoor is dat de verklaring is afgegeven op functieaspect 41. Dit hoort in ieder 
geval functieaspect 84 te zijn. Er wordt daarom geconcludeerd dat deze persoon niet over een 
geldige VOG beschikt. 
  
Bij dit huidige nader onderzoek blijkt dat de betreffende persoon nu wel in het bezit is van een 
geldige VOG (het is gescreend op onder andere functieaspect 84). 
  
Conclusie: 
Er wordt nu wel voldaan aan de binnen dit item getoetste voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf De Octopus 
Website : http://www.kinderopvangswalmen.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
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 : 28-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 26-04-2017 
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