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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. 
 
De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 
en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven. 
  

De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 
verantwoorde kinderopvang. 
  
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Maastricht en heeft zich 
uitsluitend gericht op de tekortkomingen, die tijdens het onderzoek van 24-11-2017 zijn 
geconstateerd. 
  

De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van een nader onderzoek bij kinderdagverblijf Spet en 
Spat. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemeen beeld van de opvanglocatie 

  
Kinderdagverblijf Spet en Spat is gevestigd in een gedeelte van de Waalse kerk aan de Sint 
Pieterstraat in Maastricht. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar. 
De locatie is vijf dagdelen per week geopend van 08.00-12.00. 
  
Men heeft de beschikking over één groepsruimte die bestaat uit diverse speelhoeken en is ingericht 
naar de leeftijd en ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. 

De aangrenzende buitenspeelplaats bestaat uit een betegelde en met muren omheinde ruimte. Er 
zijn voldoende fietsjes en ander speelmateriaal aanwezig. 
  

In het landelijk register staat deze locatie per 01-09-2017 geregistreerd voor maximaal 7 
kindplaatsen. 
  

  
Inspectiegeschiedenis 
  

Soort onderzoek Datum  Bevindingen 

Onderzoek voor registratie 01-08-2017 Opname Landelijk Register Kinderopvang 

Onderzoek na registratie 24-11-2017 Advies tot handhaven. 
Item ouderrecht; informatieverstrekking. 

  
Huidige onderzoek 

Tijdens het huidige onderzoek is alleen het hierboven benoemde domein opnieuw getoetst. 
  
 
Bevindingen van het huidige onderzoek 
  

Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden 
van de Wet Kinderopvang. 

  
Hierdoor komt het eerder afgegeven advies tot handhaven te vervallen. 

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

 

Ouderrecht 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  

 Informatie 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 

Informatie 

 
Tijdens het onderzoek na registratie d.d. 24-11-2017 is deze tekortkoming geconstateerd met 
betrekking tot dit onderwerp. Op de website van de houder was een algemene link naar het 
Landelijk Register Kinderopvang geplaatst. Dit is niet toegestaan. 
  
Tijdens het huidig onderzoek blijkt dat de houder een link op de website heeft geplaatst waardoor 

het inspectierapport meteen inzichtelijk is. 
  
Hiermee komt de eerder geconstateerde tekortkoming te vervallen. 
  
  
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Website (www.spetenspat.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor 
ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuteropvang Spet en Spat 
Website : http://www.spetenspat.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000035058889 
Aantal kindplaatsen : 7 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Femke Elisabeth Gerberta Kriens 
KvK nummer : 66437806 

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 :  B Meertens- Chambille 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Maastricht 
Adres : Postbus 1992 
Postcode en plaats : 6201BZ MAASTRICHT 
 
Planning 
Datum inspectie : 06-07-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 16-07-2018 

 
 
 
 
 
 
 

 


