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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 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde nader onderzoek. Na de feiten over 
het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in het rapport per 
voorwaarde uitgewerkt. 
  
Feiten over BSO De Octopus 
BSO Octopus is onderdeel van Kinderopvang Swalmen. De houder van deze organisatie exploiteert 
5 kindercentra met dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. De BSO is gehuisvest in 
de brede school De Octopus in Swalmen. De opvang vindt plaats in een ruime hal die grenst aan de 
groepsruimtes van de dagopvang. De BSO heeft een viertal basisgroepen. De kinderen zijn op 
grond van hun leeftijd in één van de groepen ingedeeld. De BSO is met 50 kindplaatsen in het 
Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Jaarlijks onderzoek 21 maart 2017 
Tijdens het jaarlijks onderzoek zijn er 3 tekortkomingen geconstateerd. Deze 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. 
  
Nader onderzoek 10-07-2017 
Tijdens dit 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. De toezichthouder adviseert de gemeente 
Roermond om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
  
Nader onderzoek 10-10-2017 
Uit een nader onderzoek op 10 oktober 2017 is gebleken dat op de toestemmingsverklaring van de 
ouder  de overeengekomen periode niet staat vermeld, terwijl dat wel een wettelijke eis is. Ook 
blijkt dat er nog geen risico-inventarisatie veiligheid gemaakt is van het gemeentelijke 
buitenspeelterrein, waar de kinderen van de BSO gebruik van maken. De toezichthouder 
adviseert de gemeente Roermond om te handhaven conform handhavingsbeleid, rekening houdend 
met verzwarende omstandigheden bij het domein 'Veiligheid en Gezondheid' en bij het domein 
'Opvang in Groepen'; er zijn voor de derde keer overtredingen geconstateerd. 
  
Voortgang 
Op 11 januari 2018 heeft de gemeente Roermond de houder een brief gestuurd met de 
aankondiging voornemens te zijn de houder een last onder dwangsom op te leggen. Hierbij krijgt 
de houder de gelegenheid om alsnog aan de wettelijke voorschriften te voldoen binnen de gestelde 
hersteltermijn van 2 weken na dagtekening beschikking. 
  
Bevindingen huidig nader onderzoek 
Op 01-02-2018 heeft de beleidsmedewerker van Kinderopvang Swalmen de volgende documenten 
naar de toezichthouder gestuurd: 
 Inventarisatie openbare speeltuin, d.d. 11-01-2018; 
 Actieplan openbare speeltuin, d.d. 11-01-2018; 
 Beleid Veiligheid en Gezondheid, versie 022018. 
  
Conclusie 
Hiermee heeft de houder voldaan aan de gestelde hersteltermijn van 2 weken. 
  
De toegestuurde documenten zijn tevens op inhoud beoordeeld. De uitvoering in praktijk zal 
tijdens het eerstvolgend jaarlijks onderzoek plaatsvinden (maart 2018). 
Geconstateerd is dat; 
 de openbare speeltuin is opgenomen in de inventarisatielijst 'Buitenruimte'; 
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 de afspraken over het spelen in de openbare speeltuin zijn aangescherpt en vastgelegd in een 
actieplan; 

 het beleid Veiligheid en Gezondheid actueel is. 
  
Conclusie 
Hiermee heeft de houder voldaan aan de opgelegde maatregel uit de beschikking: 'de houder zorgt 
ervoor dat er een risico-inventarisatie is die voldoet aan de actuele situatie, specifiek betreffende 
het gebruik van de openbare speelvoorziening in de directe omgeving van de bso'. 
  
Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 'advies aan 
College van B&W'. 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Beoordeeld is of de houder een risico-inventarisatie is die voldoet aan de actuele situatie, specifiek 
betreffende het gebruik van de openbare speelvoorziening in de directe omgeving van de bso. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Openbare speeltuin locatie De Octopus 
Het beleid ten aanzien van het gebruik van de openbare speeltuin aan de Robijnstraat: 
 
 De kinderen van de BSO locatie De Octopus, vanaf groep 4, spelen onder toezicht van de 

pedagogisch medewerker, in de openbare speeltuin aan de Robijnstraat; 
 De speeltoestellen zijn gecertificeerd door de openbare speeltuinen Roermond; 
 Kinderopvang Swalmen handelt conform de gestelde regels van het inspectierapport openbare 

speeltuin van de Gemeente Roermond; 
 Het rapport is in te zien op locatie Gevaren; 
 De pedagogisch medewerker die toezicht houdt is in het bezit van een mobiele telefoon; 
 Bij calamiteiten, c.q. ongevallen schakelt de pedagogisch medewerker telefonisch een collega 

in om toezicht te houden en/of te ondersteunen; 
 Tijdens toezicht signaleert de pedagogisch medewerker op gebreken van toestellen/ruimte etc. 

en maakt hier gelijk melding van bij leidinggevende (M. vd Hoogen) of handelt indien mogelijk 
op eigen initiatief. 

  
De openbare speeltuin is opgenomen in de inventarisatielijst van 11-01-2018 bij het onderdeel 
Buitenruimte met daarin meegenomen de risico's op gebied van vallen, verwonding, beknelling, 
botsen, stoten en snijden. De risico's zijn ingedeeld op groot/klein (kans gebeuren/ ernst letsel) 
  
Actieplan naar aanleiding van Risico-inventarisatie  
Het actieplan omvat een opsomming van mogelijke scenario's met een omschrijving van bijhorende 
te nemen maatregel, door wie uitgevoerd en een voortgang/streefdatum. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie veiligheid (buitenruimte d.d. 11-01-2018) 
 Actieplan veiligheid (openbare speeltuin d.d. 11-01-2018) 
 Beleid Veiligheid en Gezondheid Kinderopvang Swalmen, versie 022018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Octopus 
Website : http://www.kinderopvangswalmen.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000021586977 
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 :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Roermond 
Adres : Postbus 900 
Postcode en plaats : 6040AX ROERMOND 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 26-03-2018 
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