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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij buitenschoolse opvang 
Bie de Handj, locatie Kerkstraat 2B te Munstergeleen. Na feiten over de buitenschoolse opvang 

volgen de belangrijkste bevindingen. 
  
Buitenschoolse opvang Bie de Handj is onderdeel van kinderopvangorganisatie Bie de Handj. 
Deze kinderopvangorganisatie heeft op deze locatie ook een gelijknamig kinderdagverblijf  (0-4 
jaar) en een buitenschoolse opvang bij de Brede school Munstergeleen van 30 kindplaatsen. 
  
De Buitenschoolse opvang Bie de Handj locatie Kerkstraat 2b is voor maximaal 3 kindplaatsen in 

het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd en vormt op 

woensdagmiddag en vrijdagmiddag een combigroep met het kinderdagverblijf.  
  
Bevindingen van het huidig onderzoek: 
Tijdens het jaarlijks onderzoek is geconcludeerd dat er in 2017 nog geen opvang geboden is op de 
huidige locatie. Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag worden de kinderen opgevangen in de 

buitenschoolse opvang die gevestigd is in de Brede school van Munstergeleen.  De houder wil 
echter graag dat de locatie geregistreerd blijft zodat ze er altijd op kunnen terugvallen, mocht dat 
nodig zijn. 
  
De toezichthouder heeft in overleg met de gemeente Sittard-Geleen besloten om bij deze locatie 
een beknopt onderzoek uit te voeren in 2017 met als voorwaarde dat de houder in 2018 een 
logboek bij zal houden van de keren dat er opvang geboden wordt op de locatie Kerkstraat 2B. Aan 

het einde van 2018 zal dan een beslissing genomen worden over de registratie van buitenschoolse 
opvang Bie de Handj, locatie Kerkstraat 2B te Munstergeleen. 
  
  
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein Kinderopvang in de 
zin van de Wet kinderopvang. 
  
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 

 
 Kinderopvang in de zin van de wet 
  
De praktijk wordt beoordeeld op basis van de wettelijke criteria. 
  
 

Kinderopvang in de zin van de Wet 

 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat buitenschoolse opvang Bie 
de Handj, locatie Kerkstraat 2B te Munstergeleen niet in bedrijf is. 
  
De locatie staat sinds mei 2016 geregistreerd voor 3 kindplaatsen. 
  
De houder verklaart dat er in 2017 nog geen kinderopvang heeft plaatsgevonden.  

Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag worden de kinderen opgevangen op de locatie in de Brede 
school in Munstergeleen. Toezichthouder is op vrijdag 04-08-2017 bij deze locatie geweest voor 
een inspectie, er werden geen BSO kinderen opgevangen. 
  
De houder wilt echter graag dat de locatie geregistreerd blijft zodat ze er altijd op kunnen 
terugvallen, mocht dat nodig zijn. De toezichthouder heeft in overleg met de gemeente Sittard-

Geleen besloten de locatie te ontzien van een uitgebreid onderzoek in 2017 met als voorwaarde dat 
de houder in 2018 een logboek bij zal houden van de keren dat er opvang geboden wordt op de 
locatie Kerkstraat 2B. Aan het einde van 2018 zal dan een beslissing genomen worden over de 

registratie van buitenschoolse opvang Bie de Handj, locatie Kerkstraat 2B te Munstergeleen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 LRKP 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang in de zin van de Wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Bie de Handj 

Aantal kindplaatsen : 3 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Theresia Silvia Köster Schwidder 
KvK nummer : 60055944 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zuid Limburg 

Adres : Postbus 33 
Postcode en plaats : 6400AA Heerlen 
Telefoonnummer : 088-8805000 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Vonken 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sittard-Geleen 
Adres : Postbus 18 
Postcode en plaats : 6130AA SITTARD 
 
Planning 
Datum inspectie :  
Opstellen concept inspectierapport : 14-11-2017 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 29-11-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


