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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 aangekondigd nader onderzoek. 
Op verzoek van de gemeente Venlo heeft GGD Limburg Noord op 05-11-2018 een nader onderzoek 
op locatie op documenten uitgevoerd bij buitenschoolse opvang (bso) De Koperwiek, Venlo. 
  
Dit nader onderzoek komt voort uit een aanwijzing van de gemeente aan de houder bij brief 08-10-
2018 naar aanleiding van de resultaten van het jaarlijks onderzoek van 02-08-2018. 
  
Achterin dit rapport is te lezen welke voorwaarde is getoetst bij dit nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (bso) Kindcentrum de Koperwiek is onderdeel van Beste 2.0 BV. 
  
De bso, die in 2015 haar deuren geopend heeft, is gehuisvest in basisschool De Koperwiek. De bso 
vormt samen met de basisschool en een kinderdagverblijf (kdv) een Integraal Kindercentrum 
(IKC). De directeur van de basisschool is tevens eindverantwoordelijk voor de bso en het kdv. 
De manager van de bso (locatieverantwoordelijke) en het kdv is samen met de pedagogisch 
medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 
  
De kinderen kunnen gebruik maken van een aantal ruimtes op de begane grond en de eerste 
verdieping van het pand. In principe gebruikt men een aantal open speelruimtes (de pleinen) en de 
ernaast gelegen klaslokalen. 
  
De meeste kinderen die de bso bezoeken komen van basisschool De Koperwiek. 
  
De opvang vindt plaats in drie basisgroepen waarin de kinderen op grond van hun leeftijd zijn 
ingedeeld. Er zijn drie groepen van 20 kinderen. 
  
De bso staat met 60 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand zijn de bevindingen van de 
inspecties uit 2017 beschreven. 
  
22-5-2017: 
De inspectie betreft een onaangekondigd regulier bezoek waarbij alle inspectie-items zijn getoetst. 
Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
12-10-2017: 
De inspectie betreft een incidenteel onderzoek in opdracht van de gemeente Venlo om te 
beoordelen of de wijziging van het kindaantal (van 50 naar 60) gehonoreerd kan worden; dit blijkt 
het geval te zijn. 
  
02-08-2018: 
Deze inspectie omvat een jaarlijks regulier onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd op een dag in 
de schoolvakantie. Het inpandige kdv is ook open; hier heeft eerder dit jaar al een inspectie 
plaatsgevonden. 
  
De resultaten van het onderzoek laten zien dat de pedagogische praktijk in orde is. 
  
Ten aanzien van de inhoud van het pedagogisch beleid en beleid veiligheid biedt de toezichthouder 
de mogelijkheid tot overleg en overreding. De locatieverantwoordelijke heeft hier gebruik van 
gemaakt. 
  
De voorwaarde betreffende EHBO-certificaten voldoet niet; de aanwezige beroepskrachten zijn niet 
in het bezit van geldige certificaten. 
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De gemeente Venlo stuurt een aanwijzing naar de houder bij brief op 08-10-2018 met als doel dat 
de houder de overtredingen gaat beëindigen of een herhaling ervan voorkomt. Daarnaast geeft de 
gemeente Venlo de GGD Limburg Noord de opdracht voor het uitvoeren van een nader onderzoek 
(vanaf het verstrijken van de hersteltermijn van 2 weken). 
  
Huidig onderzoek  
Het nader onderzoek wordt uitgevoerd op 05-11-2018 op locatie op documenten. Het blijkt dat de 
houder nu voldoet aan de getoetste voorwaarde; de beroepskrachten bij bso de Koperwiek hebben 
allen een geldig en gecertificeerd diploma EHBO voor kinderen.  

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

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
  
Eerst worden de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Bij het jaarlijks onderzoek bij bso De Koperwiek op 02-08-2018 blijkt dat ten tijde van de inspectie 
geen beroepskracht in het bezit is van een geldig EHBO-diploma; de diploma's van de 
beroepskrachten zijn verlopen. Dat betekent dat er niemand aanwezig is die gekwalificeerd is voor 
het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang. 
  
Bij het huidige nadere onderzoek op locatie blijkt dat alle personen die op de roostering staan bij 
bso De Koperwiek over een geldig certificaat EHBO voor kinderen beschikken (van het Rode Kruis). 
  
Dat betekent dat nu wel aan de betreffende wettelijke voorwaarde wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. A-M Wintels d.d. 05-11-2018) 
 EHBO certificaten 
 Roostering personeel week 44-2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Kindcentrum De Koperwiek 
Website : http://www.kinderdagverblijf-venlo.nl 
Aantal kindplaatsen : 60 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Beste 2.0 B.V. 
Adres houder : Postbus 700 
Postcode en plaats : 5900AS Venlo 
KvK nummer : 68906781 
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 : Venlo 
Adres : Postbus 3434 
Postcode en plaats : 5902RK VENLO 
 
Planning 
Datum inspectie : 05-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 14-11-2018 
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