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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.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden.

Beschouwing
Buitenschoolse opvang (verder te noemen als bso) de Keet trappers is een van de locaties van de
houder van Keet in de Kerk BV.
Deze bso is gelegen in de kantine van voetbalclub SVC 2000, gelegen bij het sportpark de Wijher.
Men kan gebruik maken van het aangelegen voetbalveld en buitenterrein. Voorheen heeft een
andere houder met een bso geregistreerd gestaan op deze locatie.
Bso de Keet trappers staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 44
kinderen.
Inspectiegeschiedenis:
- 01-08-2019: onderzoek voor registratie uitgevoerd op locatie. De houder heeft toen met diverse
documenten (en in diverse overleggen met de toezichthouder) aangetoond dat de
exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels;
- 14-11-2019: onderzoek na registratie uitgevoerd op locatie. De pedagogische praktijk bleek in
orde. Aan een aantal voorwaarden werd niet voldaan bij de domeinen 'Personeel en groepen' en
'Veiligheid en gezondheid'.
Op 03-02-2020 stuurt de gemeente Roermond een aanwijzing aan de houder met daarin het
verzoek maatregelen te nemen om de overtredingen op te heffen en herhaling ervan te
voorkomen.
Op 04-02-2020 ontvangt de GGD Limburg Noord een opdracht van de gemeente Roermond om een
nader onderzoek uit te voeren.
Huidige bevindingen:
Het nader onderzoek is uitgevoerd op 03-03-2020. De uitvoering ervan geschiedt middels
documenten, mailberichten en een telefonisch interview met de houder.
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de houder nu wel voldoet aan de getoetste
voorwaarden.
Voor meer informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende domeinen te lezen.

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

Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bij het onderzoek van 14-11-2010 is onderstaand geconstateerd:
De houder en drie beroepskrachten staan geregistreerd en gekoppeld in het personenregister
kinderopvang (PRK). Dat betekent dat zij over geldige verklaringen omtrent gedrag (VOG)
beschikken en onder de continue screening vallen.
Van de tweede vrijwilligster van SVC2000 die ook structureel aanwezig is op m aandagen kan
geen VOG overlegd worden.
Onderstaande personen staan niet geregistreerd en gekoppeld in het PRK
- de beroepskracht die niet beschikt over een geldige beroepskwalificatie (zie verderop in het
rapport);
- de vrijwilligster van SVC2000 die structureel aanwezig is op maandagen (deze persoon beschikt
over een VOG maar deze VOG staat op naam van SVC2000).
Bij dit huidig onderzoek heeft de toezichthouder de roostering van week 8 -2020 en week 10-2020
getoetst. De betreffende beroepskracht die niet in het PRK geregistreerd stond is in die 2 weken
niet werkzaam.
De houder verklaart dat deze persoon ook niet meer werkzaam is bij bso de Keet trappers.
Van de vrijwilligers kunnen geen verklaringen omtrent gedrag (VOG) overleggen. De houder
verklaart dat deze personen gevraagd geworden is om niet in de bso te komen voor einde opvang.
De bewijsstukken hiervoor bestaan uit:
- een brief voor buitenstaanders die aan de deur van de ingang hangt waarin gevraagd wordt geen
gebruik van de binnenruimte te maken voo r 18.30 uur (einde bso);
- een mail van de locatieverantwoordelijke naar een bestuurslid van de voetbalvereniging waarin
aangegeven wordt dat een vrijwilliger zonder geldige VOG de toegang geweigerd wordt;
- een mail waarin de beroepskrachten van bso de Ke et trappers verteld wordt dat zij de vrijwilligers
en de trainer de toegang kunnen weigeren indien ze geen geldige VOG kunnen overleggen.
De houder laat door deze bewijsstukken zien dat zij de zaak serieus opneemt en er zorg voor
draagt dat personen die een VOG nodig hebben en niet in het bezit hiervan zijn, geen toegang
hebben tot de ruimte van bso de Keet trappers.
De houder, de drie beroepskrachten en de chauffeur van het taxibedrijf staan geregistreerd en
gekoppeld in het PRK. Hieruit blijkt dat ze in het bezit zijn van een geldige VOG.
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Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.

Opleidingseisen
Bij dit huidig onderzoek heeft de toezichthouder de roostering van week 8 -2020 en week 10-2020
getoetst. De betreffende beroepskracht die niet in het PRK geregistreerd stond is in die 2 weken
niet werkzaam.
De houder verklaart dat deze persoon ook niet meer werkzaam is bij bso de Keet trappers. Een
bewijsstuk hiervoor is een mail (van 22-11-2019) die de houder laat zien waarin deze
beroepskracht aangeeft dat hij stopt met de werkzaamheden bij bso de Keet trappers.
De andere drie beroepskrachten hebben een diploma van een passende opleiding om te kunnen
werken in de kinderopvang. Dit is reeds bij het onderzoek op 14-11-2010 beoordeeld.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.

Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch, d.d. 03-03-2020)
Personenregister Kinderopvang
Personeelsrooster (week 8 en 10-2020)
Mails van locatieverantwoordelijke naar beroepskrachten en bestuurslid voetbalvereninging
Mail van beroepskracht die is gestopt met werkzaamheden bij bso Keet trappers
Brief voor externen

Veiligheid en gezondheid
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Ten opzichte van het onderzoek van 14-11-2019 heeft de houder nu wel in het beleid veiligheid en
gezondheid van de locatie opgenomen hoe het vervoer is geregeld naar bso de Keet trappers.
Het volgende wordt beschreven:
'De kinderen van basisschool Neel en de Montessori worden door de leidsters zelf opgehaald. De
leidsters zijn te herkennen aan hun paarse keetjas met het logo van Keet in de kerk erop. De vieren vijfjarigen lopen aan een koord en de andere kinderen lopen achter dit koord aan. Er loopt altijd
een leidsters voor en achter aan de rij kinderen.
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Op dinsdag wordt er één kind vanuit basisschool de Brink met de taxi naar BSO de Keettrappers
gebracht door meneer (naam chauffeur) van taxibedrijf (naam taxibedrijf). De rest van de week
worden er geen kinderen gebracht door de taxi'.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch, d.d. 03-03-2020)
Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 3 na opening in 2019)
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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 waarmee de houder exploiteert en 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)

Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1
en 2 Regeling Wet kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

BSO de Keet trappers
http://www.keetindekerk.com
000002314231
44

:
:
:
:
:

Keet in de Kerk B.V.
Burg Thomas Wackersstr 56A
6041AL Roermond
67353606
Ja

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
F. van Bladel

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Roermond
: Postbus 900
: 6040AX ROERMOND

:
:
:
:
:
:

03-03-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
10-03-2020
10-03-2020
10-03-2020

: 17-03-2020
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