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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht.  
  

De itemlijst (bijlage) geeft aan welke voorwaarden tijdens deze inspectie zijn beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie bij kinderdagverblijf De 
Kresj. 
Na de feiten over dit kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in 
het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  

Kinderdagverbljif De Kresj is een kleinschalige opvang en is gevestigd in de Maastrichtse wijk 

Caberg. 
Er wordt opvang geboden aan 1 groep kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
  
De locatie staat geregistreerd voor de opvang van maximaal 14 kindplaatsen.  
  

Bevindingen: 
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat het kinderdagverblijf De Kresj voldoet aan alle 
bij dit onderzoek getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
 

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

 

Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Per aspect 
worden eerst de gegevens over het kindercentrum beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis 
van wettelijke criteria. 
  

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens de inspectie zijn de Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de aanwezige 
beroepskrachten beoordeeld. 
  
Conclusie 
Deze VOG's voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie zijn de diploma's van de aanwezige beroepskrachten beoordeeld. 
  
Conclusie 
Deze diploma's voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van de inspectie waren er 10 kinderen aanwezig. 
  

Groep         
     

Leeftijd          Aantal 
kinderen            

Aantal 
beroepskrachten 
nodig 

Aantal 
beroepskrachten 
aanwezig 

De Kresj 0 - 4 jaar 10 2 2 

  
Conclusie 
Op kinderdagverblijf De Kresj worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen 
dat wordt opgevangen. 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek met de heer en mevrouw Tilli) 
  Observaties (Praktijk) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 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 6 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 1.50 lid 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Dé Kresj BV 

Website : http://www.kinderdagverblijfdekresj.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000012557366 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf De Kresj BV 
Adres houder : Broekstraat 37 
Postcode en plaats : 6247BP GRONSVELD 
Website : www.kinderdagverblijfdekresj.nl 
KvK nummer : 14631064 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zuid Limburg 
Adres : Postbus 2022 
Postcode en plaats : 6160HA GELEEN 
Telefoonnummer : 046-8506666 
Onderzoek uitgevoerd door :  B Chambille 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : MAASTRICHT 
Adres : Postbus 1992 
Postcode en plaats : 6201BZ MAASTRICHT 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-12-2014 

Opstellen concept inspectierapport : 09-12-2014 

Vaststelling inspectierapport : 17-12-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 17-12-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-12-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 23-12-2014 
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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. 

 
 

 

 


