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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 weten 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 incidenteel onderzoek van 06-11-2018
zijn geconstateerd.
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek bij Kinderdagverblijf De Kresj.
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 De Kresj is gevestigd in de wijk Caberg aan de Rondostraat te Maastricht. In het
Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 14 kindplaatsen.
Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in één verticale stamgroep.
Inspectiegeschiedenis
Soort onderzoek
Incidenteel
onderzoek
Nader onderzoek
Jaarlijks onderzoek
Jaarlijks onderzoek
Jaarlijks onderzoek

Datum
06-112019
14-062018
15-032018
25-042017
31-102016

Bevindingen
Overtreding domein Personeel en groepen en domein Veiligheid
en gezondheid.
Tekortkoming opgelost
Overtreding beroepskracht-kindratio
Geen tekortkomingen
Geen tekortkomingen

Huidige onderzoek
Op 19 februari 2019 heeft een onaangekondigd bezoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf De
Kresj. Op de locatie is een gesprek geweest met de pedagogisch medewerkster en de houder. Ter
plaatse zijn documenten ingezien. De houder heeft ook digitaal documenten toegestuurd.
Bevindingen huidige onderzoek
Tijdens het huidige onderzoek is gebleken dat bij afwijking in beroepskracht-kindratio
(middagpauze) te allen tijde een andere beroepskracht/volwassene in het gebouw aanwezig is.
Het beleid veiligheid en gezondheid voldoet aan de getoetste voorwaarden. De praktijk komt
overeen met het opgestelde beleid. Er is te allen tijde minstens één volwassene op de locatie
aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Conclusie
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat alle getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet
Kinderopvang.
Voor een uitgebreidere beschrijving zie de betreffende domeinen.
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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’. Binnen dit
domein wordt het volgende onderdeel getoetst:


Aantal beroepskrachten

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Aantal beroepskrachten
Geconstateerde overtreding tijdens incidenteel onderzoek d.d. 06-11-2018:
Tijdens de middagpauzes wordt van 12.00 uur tot 14.00 uur (in afwijking van de beroepskrachtkindratio) slechts één beroepskracht ingeroosterd. Er is geen andere beroepskracht/volwassene
gedurende deze pauzes in het gebouw aanwezig. Daardoor wordt niet voldaan aan de voorwaarde
dat de beroepskracht die (in afwijking van de beroepskracht-kindratio) alleen op de groep staat,
ondersteund wordt door ten minste één andere volwassene die in het gebouw aanwezig is.
Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat de houder met de beroepskrachten afspraken heeft
gemaakt over de middagpauze. Men pauzeert om beurten wel, doch men blijft in het gebouw
aanwezig. Daardoor wordt voldaan aan de volgende voorwaarde uit de wet Kinderopvang:
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde betreffende 'Aantal beroepskrachten'.
Gebruikte bronnen:

Interview (houder en beroepskracht)

Observatie(s) (inspectiebezoek)

Protocol(len) (aanhangsel beleid veiligheid en gezondheid)

Beleid achterwacht

Presentielijsten (datum 19-02-2019)

Personeelsrooster
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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

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kinderdagverblijf De Kresj heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er
zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
Doordat tijdens de opvanguren altijd twee beroepskrachten in het gebouw aanwezig zijn, voldoet
de houder aan de voorwaarde dat hij de dagopvang zodanig heeft georganiseerd dat een
beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten
terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
In een aanhangsel bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft de houder beschreven dat de
beroepskrachten het gebouw niet verlaten wanneer zij pauzeren. Hierdoor is de achterwacht
voldoende gewaarborgd.
Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een diploma EHBO voor kinderen. Daarmee voldoet de
houder aan de voorwaarde dat 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.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden betreffende 'Veiligheid en gezondheid'.

Gebruikte bronnen:

Interview (houder en beroepskracht)

EHBO certificaat

Protocol(len) (aanhangsel beleid veiligheid en gezondheid)

Beleid veiligheid- en gezondheid

Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair 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; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf De Kresj BV
http://www.kinderdagverblijfdekresj.nl
000012557366
14
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf De Kresj BV
Broekstraat 37
6247BP Gronsveld
www.kinderdagverblijfdekresj.nl
14631064
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Zuid Limburg
Postbus 33
6400AA Heerlen
088-8805000
S. Boersma

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Maastricht
: Postbus 1992
: 6201BZ MAASTRICHT

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

19-02-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
20-02-2019
22-02-2019
22-02-2019

: 29-02-2019
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