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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

In opdracht van de gemeente Venlo wordt er een incidenteel onderzoek uitgevoerd ten aanzien van 

een aanvraag voor het ophogen van kindplaatsen. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde jaarlijks onderzoek. Na de feiten 

over het kindercentrum volgen de inspectiegeschiedenis en de belangrijkste bevindingen. Deze 

worden in het rapport per voorwaarde uitgewerkt. 

 

 

Feiten over buitenschoolse opvang (bso) KOM.MIJN: 

Bso KOM.MIJN is onderdeel van Kindercentrum KOM.MIJN / Inie Minie en Maxie BV. De houder 

exploiteert naast de buitenschoolse opvang ook een kinderdagverblijf op dezelfde locatie. De bso 

is gehuisvest in het Centrum voor Onderwijs en Zorg KOM.MIJN in Belfeld en is met 40 

kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. Er zijn twee bas isgroepen actief 

voor kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar. 

 

 

Inspectiegeschiedenis: 

 14-08-2018: jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd; 

 30-04-2019: jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd; 

 06-01-2020: jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd. 

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen: 

De gemeente Venlo ontvangt op 16-06-2020 een wijzigingsverzoek van de houder voor de 

ophoging van het kindaantal van 40 naar 44. 

 

Op 17-06-2020 ontvangt de GGD Limburg Noord een verzoek van de gemeente Venlo voor een 

onderzoek om te beoordelen of de ophoging doorgang kan vinden. 

 

De toezichthouder stelt een onderzoek op documenten in en concludeert vanuit deze documenten 

en vanuit telefonisch interview met de houder dat de ophoging plaats kan vinden. 

 

Meer informatie is te lezen bij de toelichting bij de beoordeelde voorwaarden verderop in dit 

rapport. 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

 Wijzigingen 

De houder doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld mededeling aan 

het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 

De houder vraagt in deze een wijziging, ophoging, van het aantal kindplaatsen bso aan van 40 

naar 44 kinderen en levert de aanvraag tijdig bij de gemeente Venlo aan. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie 
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Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is. 

Tijdens dit incidentele onderzoek in het kader van een ophoging kindplaatsen zijn er twee 

voorwaarden van het pedagogisch beleid beoordeeld. 

 Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor bso KOM.MIJN. Of het beleid ook in de praktijk 

uitgevoerd wordt is bij dit onderzoek niet beoordeeld. Dit zal bij het eerstvolgend jaarlijks 

onderzoek beoordeeld worden. 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat onder andere een beschrijving van de werkwijze, maximale 

omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

Er zijn twee basisigroepen met ieder maximaal 22 kinderen. Een basisigroep bestaat uit kinderen in 

de leeftijd van 4 tot maximaal 9 jaar en de andere basisgroep bestaat uit kinderen van 6-13 jaar 

oud. 

De grens waarop het kind in de ene of andere groep zit wordt breed getrokken. Soms is het ene 

kind eerder toe aan de overgang naar de groteren terwijl een ander kind van dezelfde leeftijd het 

juist nog prettig kan vinden in de groep bij de jongere kinderen. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 06-07-2020) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie juni 2020) 
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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 

De houder van bso KOM.MIJN heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van 

de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Of er wordt gehandeld conform 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid is bij dit onderzoek niet beoordeeld. Dit zal bij het 

eerstvolgend jaarlijks onderzoek beoordeeld worden. 

 

Het beleid is opnieuw geëvalueerd en bekeken ten aanzien van de 'wijziging' kindplaatsen en 

eventuele gevolgen in de praktijk. 

 

Of het beleid daadwerkelijk overeenkomt met de praktijk en andersom zal bij de eerst volgende 

jaarlijkse inspectie beoordeeld worden. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 06-07-2020) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (bijgestelde versie 16-06-2020) 
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Accommodatie 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

 Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. De betreffende ruimtes zijn ook bij de laatste jaarlijkse 

inspectie reeds bekeken en deze voldoen. 

 

De binnenruimtes voor de bso zijn het bso-lokaal (35m), het handvaardigheidlokaal (35m²) en de 

helft van de speelzaal (88m²). In totaal is de beschikbare oppervlakte 158m². Per kind is dus 

3,5m² beschikbaar. 

 

De buitenruimte (aangrenzend aan de bso) is de speelplaats van de basisschool en deze is groot 

genoeg voor 44 kinderen. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 06-07-2020) 

 Plattegrond 

 Pedagogisch beleidsplan (versie juni 2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit 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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KOM.MIJN 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kindercentrum KOM.MIJN / Inie Minie en Maxie BV 

Adres houder : Prins Frederikstraat 67c 

Postcode en plaats : 5951 BR Belfeld 

Website : www.kindercentrumkommijn.nl 

KvK nummer : 12039949 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Limburg-Noord 

Adres : Postbus 1150 

Postcode en plaats : 5900 BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  F. van Bladel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Venlo 

Adres : Postbus 3434 

Postcode en plaats : 5902 RK VENLO 

 

Planning 

Datum inspectie : 06-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 10-07-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 13-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar : 13-07-2020 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 20-07-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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