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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
 
De toezichthouders van de GGD Zuid Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 
en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ naleven. 

De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 
verantwoorde kinderopvang. 
  
Tijdens dit onderzoek zijn alle voor deze opvangvorm geldende voorwaarden, die voor aanvang van 
exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht. Een volledig kwaliteitsoordeel is echter nog niet 
mogelijk, omdat het centrum nog niet in exploitatie is gegaan. Een aantal kwaliteitseisen kan pas 
volledig beoordeeld worden bij het onderzoek na registratie, dat zal plaatsvinden binnen 3 

maanden na registratie. 
  

De toezichthouder geeft een advies aan de verantwoordelijke gemeente voor wel of niet opnemen 
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en beoordeelt het aantal aangevraagde 
kindplaatsen. 

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het onderzoek voor registratie bij kinderdagverblijf 
Spet en Spat te Maastricht. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste 
bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Kinderdagverblijf Spet en Spat is gevestigd in een gedeelte van de Waalse kerk aan de 
Sint Pieterstraat in Maastricht. Deze locatie zal in exploitatie gaan per 01-09-2017. Er zal opvang 
geboden worden gedurende de ochtenden aan maximaal 7 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar 

in 1 groepsruimte. 
   
Bevindingen na inspectie voor registratie: 
Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat de exploitatie redelijkerwijs kan 
plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De bevindingen van dit onderzoek staan los van de 
gebruikersvergunning die de brandweer met betrekking tot de brandveiligheid of bouw en 

woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit afgeeft indien dit van toepassing is op de 
situatie. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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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 worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Kinderopvang in de zin van de wet 

 Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
  
De praktijk wordt beoordeeld op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Kinderopvang in de zin van de Wet 

 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. Het verblijf in het kinderdagverblijf is uitsluitend bestemd voor kinderen 
in de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het 
basisonderwijs. 
  
  
Conclusie: 

De houder voldoet aan de eisen met betrekking tot kinderopvang in de zin van de wet. 
 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen tegen de vestiging van de houder.  
  
Het kindercentrum is niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 

waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
  
  

Conclusie: 
De houder voldoet aan de eisen met betrekking tot peuterspeelzaalwerk en de naleving van wet-en 
regelgeving. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 LRKP 
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Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘pedagogisch klimaat’. 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 Pedagogisch beleid 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
Kinderdagverblijf Spet en Spat hanteert een pedagogisch beleidsplan. In dit document is het 
geldende beleid verwoord, waaronder: 
 de visie op de omgang met kinderen; 
 het waarborgen van de pedagogische basisdoelen; 
 de werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep; 

 het wenbeleid; 

 de achterwachtregeling; 
 de ondersteuning van de beroepskracht door vrijwilligers; 
 hoe signalering en doorverwijzing plaatsvindt door de beroepskracht; 
 het vierogenprincipe. 
  
Conclusie: 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (juni 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit 

domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Beroepskwalificaties 
 Opvang in stamgroepen 
 Beroepskracht/vrijwilliger-kind-ratio 
 Voertaal 

  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De houder beschikt over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Zij zal eveneens werkzaam 

zijn als beroepskracht. 
  
De verklaring omtrent het gedrag van 1 vrijwilligster is beoordeeld. 
  
  
Conclusie: 

De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

De houder/beroepskracht beschikt over een passend diploma. 
  
  
Conclusie: 
Het diploma voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 
 

Opvang in groepen 
 
De opvang zal plaatsvinden in een stamgroep van maximaal 7 kinderen. De houder is de vaste 
beroepskracht en zal de kinderen alle dagdelen (de ochtenden) begeleiden. Er zal ook een 
vrijwilligster aanwezig zijn op alle dagdelen. 
  
  

Conclusie: 
Kinderen worden opgevangen in een vaste groep met een vaste beroepskracht. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Er zal een beroepskracht-kindratio van 1 beroepskracht op 7 kinderen gehanteerd worden. De 
beroepskracht wordt ondersteund door een vrijwilligster. 
  

De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
  
Houder heeft geregeld dat een andere volwassene aanwezig of telefonisch bereikbaar is volgens de 
geldende regels als slechts één beroepskracht op de locatie aanwezig is. 

  
  
Conclusie: 
Houder zorgt voor inzet van voldoende medewerkers gezien leeftijd en aantal kinderen in de groep. 
Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht/vrijwilliger-kindratio. 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang wordt de voorgeschreven voertaal (Nederlands) gebruikt. 

  
Conclusie: 
De houder voldoet aan de eisen voor de voorgeschreven voertaal. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen 

dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
 Vierogenprincipe 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 

criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Voor het inschatten van de risico's veiligheid en gezondheid wordt gebruik gemaakt van de 
risicomonitor. 

  

De meest recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 20-06-2017. 
  
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid heeft betrekking op de huidige situatie. De risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en 
op alle specifieke onderdelen. Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn actieplannen 
gemaakt. 

  
De houder heeft een formulier voor ongevallenregistratie opgesteld om eventuele ongevallen te 
registreren. 
  
Aandachtspunt: 
De houder is op de hoogte van de aangescherpte ventilatie-eisen Bouwbesluit 2012 en de 

wijzigingen per 01-04-2017 voor de kinderopvang. 
Het is de taak van de houder om deze eisen in de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid op 
te nemen, de werkwijze in de praktijk te implementeren, te borgen en de beroepskrachten hierover 
te informeren en te instrueren. 
  

  
Conclusie: 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de meest recente versie van de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De sociale kaart is ingevuld en 

aanpassingen zijn naar de eigen organisatie doorgevoerd. 
  
  
Conclusie: 
De vastgestelde meldcode voldoet aan de beschreven eisen. 
 

 
Vierogenprincipe 
 

Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren 
met een beroepskracht of beroepskracht in opleiding of de werkzame vrijwilliger. 
  
De houder zal als enige beroepskracht werkzaam zijn op de groep en te allen tijde ondersteund 

worden door een vrijwilligster. 
  
  
Conclusie: 
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Houder heeft de opvang zodanig georganiseerd dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding of de werkzame vrijwilliger de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl zij gezien 

of gehoord kan worden door een andere volwassene. Hiermee voldoet de houder aan de gestelde 
eisen. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Risico-inventarisatie veiligheid (juni 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (juni 2017) 
 Ongevallenregistratie 
 Meldcode kindermishandeling 
 Pedagogisch beleidsplan (juni 2017) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie en inrichting'. 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 Binnenruimte 
 Buitenspeelruimte 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  

 
Binnenruimte 
 
De opvang zal plaatsvinden in 1 groepsruimte van 37m². Per kind is dat 37/7=5,3m² bruto 
speeloppervlakte. 
  
De groepsruimte bestaat uit diverse speelhoeken en is ingericht naar de leeftijd en 

ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. 

  
Er is geen slaapruimte aanwezig.  
  
  
Conclusie: 
De binnenruimte voldoet aan de wettelijke eisen. Het aantal vierkante meters is voldoende voor de 

opvang van 7 kinderen. 
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 

De buitenspeelruimte is beoordeeld op basis van observatie en de aangeleverde gegevens van de 
houder. 
  
De buitenspeelruimte omvat ongeveer 70 vierkante meters. De buitenspeelruimte is aangrenzend 
en toegankelijk voor de kinderen. De buitenspeelruimte is vast beschikbaar. 

  
De buitenspeelruimte bestaat uit een betegelde en met muren omheinde ruimte. In een berging op 

de speelplaats staan fietsjes en ander buitenspeelmateriaal opgeslagen. 
  
  
Conclusie: 
Kinderdagverblijf Spet en Spat beschikt over een buitenspeelruimte die passend is ingericht in 
overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
Het aantal vierkante meters is ruim voldoende voor de opvang van 7 kinderen. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 Klachten en geschillen 2016 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 

Klachten en geschillen 
 
Kinderdagverblijf Spet en Spat heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij een door de 
minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie. 
  
  
Conclusie: 

De houder voldoet voor de getoetste voorwaarden aan de wettelijke eisen van klachten en 

geschillen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Website (www.degeschillencommissie.nl) 
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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) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 

kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g, lid 2 en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g, lid 2 en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 

ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 

1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 

specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 

- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 

ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuteropvang Spet en Spat 

Website : http://www.spetenspat.nl 
Aantal kindplaatsen : 7 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Femke Elisabeth Gerberta Kriens 

KvK nummer : 66437806 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zuid Limburg 
Adres : Postbus 2022 
Postcode en plaats : 6160HA GELEEN 
Telefoonnummer : 046-8506666 
Onderzoek uitgevoerd door :  W Vandeberg 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Maastricht 
Adres : Postbus 1992 
Postcode en plaats : 6201BZ MAASTRICHT 
 
Planning 

Datum inspectie : 01-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 03-08-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 14-07-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


