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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel 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. 

 

Gezien de huidige coronamaatregelen is op deze locatie een incidenteel onderzoek uitgevoerd in de 

vorm van een documentenonderzoek. 

 

Dat betekent dat de toezichthouder geen bezoek heeft gebracht aan de locatie. Tijdens dit 

onderzoek zijn niet alle items beoordeeld. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op: 

•        Pedagogisch beleid; 

•        Diploma pedagogisch beleidsmedewerker/ coach; 

•        Beleid inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

•        Informatie; 

•        Klachten en geschillen. 

 

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

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het incidenteel 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 gelegen aan de Rondostraat in de wijk Caberg 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. 

 

Kinderdagverblijf De Kresj beschikt over: 

• een groepsruimte met diverse speelhoeken/-eilanden op de begane grond; 

• buitenspeelruimte; 

• een slaapkamer voor baby’s en een slaapkamer voor dreumesen en peuters op de 1e etage. 

 

Het kinderdagverblijf is van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 17.45 uur geopend. 
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Inspectiegeschiedenis  

  

Soort onderzoek Datum Bevindingen 

Jaarlijks 

onderzoek 

18-11-

2020 

Herstelaanbod domein Personeel en groepen. 

Heeft geleid tot het gewenste resultaat. 

Geen tekortkomingen.  

Jaarlijks 

onderzoek 

26-04-

2019 

Geen tekortkomingen. 

Nader onderzoek 19-02-

2019 

Tekortkoming opgelost. Advies tot handhaven vervalt. 

Incidenteel 

onderzoek 

06-11-

2018 

Tekortkoming domein Personeel en groepen en domein 

Veiligheid en gezondheid. 

Advies tot handhaven.  

Nader onderzoek 14-06-

2018 

Tekortkoming opgelost. Advies tot handhaven vervalt. 

Jaarlijks 

onderzoek 

15-03-

2018 

Tekortkoming domein Personeel en groepen. Advies tot 

handhaven.  

 

Het handhavingsbeleid van de gemeente heeft geleid tot de gewenste resultaten. 

  

Huidige onderzoek 

Op maandag 01-03-2021 heeft een aangekondigd incidenteel onderzoek in de vorm van een 

documentenonderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf De Kresj. Er is vooraf informatie per 

mail opgevraagd. 

De toezichthouder heeft de toegestuurde documenten en informatie beoordeeld. 

 

Na het herstelaanbod is d.d. 25-03-2021 aanvullend onderzoek gedaan. 

 

Uit de vragenlijst van de oudercommissie zijn geen aandachtspunten naar voren gekomen.  

 

Bevindingen van het huidige onderzoek 

Kinderdagverblijf De Kresj hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid verwoord is. Het pedagogisch beleid omvat na herstelaanbod alle vereiste 

onderdelen. 

 

Aangezien dit documentenonderzoek vanwege de coronamaatregelen zonder locatiebezoek heeft 

plaatsgevonden, heeft de toezichthouder niet kunnen toetsen of de houder er zorg voor draagt dat 

in de praktijk conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.   

 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach van deze locatie beschikt over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding. 

 

De houder voldoet na herstelaanbod aan de voorwaarden met betrekking tot het beleid ten aanzien 

van de inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor het jaar 2021. 

 

De houder informeert de ouders via het intakegesprek, de website en een informatiehoek in de hal 

van het kindercentrum. 

De houder heeft het inspectierapport op de website geplaatst. 

 

De kinderopvangorganisatie heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij een door de 

minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie. De mogelijkheid om geschillen aan 

de geschillencommissie voor te leggen wordt na herstelaanbod via de website en de interne 

klachtenregeling onder de aandacht van de ouders gebracht. 
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Conclusie: 

Tijdens het huidige onderzoek en na herstelaanbod is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden 

voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het pedagogisch beleid bevat informatie 

over: 

 

• Mentorschap (de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van 

het kind periodiek met de ouders bespreekt); 

• Werkwijze en leeftijdsopbouw van de stamgroep; 

• Wenbeleid; 

• Afwijking beroepskracht-kindratio (tijdstippen waarop wel wordt afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio); 

• Organisatie van de activiteiten buiten de stamgroep. 

 

In het beleid ontbreekt een concrete beschrijving van: 

• De pedagogische uitgangspunten van het kinderdagverblijf; 

• De wijze waarop de ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd en een 

doorgaande ontwikkellijn naar de basisschool en de buitenschoolse opvang wordt nagestreefd; 

• Het signaleren van en de omgang met bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen, het 

doorverwijzen en ondersteuning aan ouders; 

• Mentorschap (de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind); 

• Het aantal stamgroepen en de maximale groepsgrootte; 

• Afwijking beroepskracht-kindratio (tijdstippen waarop niet wordt afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio); 

• Taken van beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers. 

 

De toezichthouder heeft herstelaanbod geboden. De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de 

tekortkoming binnen de gestelde termijn opgelost. De houder heeft het pedagogisch beleidsplan 

aangevuld met de ontbrekende informatie en deze voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 

Aangezien dit documentenonderzoek vanwege de coronamaatregelen zonder locatiebezoek heeft 

plaatsgevonden, heeft de toezichthouder niet kunnen toetsen of de houder er zorg voor draagt dat 

in de praktijk conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.   

 

 

 

Conclusie: 
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De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor het pedagogisch beleid. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Pedagogisch beleidsplan (De Kresj, jaar 2021) 

• Document Vierogenprincipe, juni 2013 

• Document Mentorschap 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Opleidingseisen 

Tijdens dit onderzoek is de kwalificatie van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach getoetst. De 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor opleidingseisen. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft de ureninzet ten aanzien van de pedagogisch beleidsmedewerker schriftelijk 

vastgelegd.  

 

Het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker in 2021 wordt ingezet is 

niet volledig berekend. 

 

In het beleid wordt het aantal uur voor beleidstaken weergegeven. Deze uren komen overeen met 

de praktijksituatie op peildatum 01 januari 2021. 

 

In het beleid ontbreekt echter nog de berekening van het aantal uren coaching op peildatum 01 

januari 2021 conform vereiste rekenregels. 

 

De toezichthouder heeft herstelaanbod geboden. De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de 

tekortkoming binnen de gestelde termijn opgelost. De houder heeft het beleid aangevuld met de 

ontbrekende informatie en deze voldoet nu aan de gestelde voorwaarden.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor inzet pedagogisch beleidsmedewerker. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Pedagogisch beleidsplan (De Kresj, jaar 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Pedagogisch beleidsmedewerker/coach, 17 

december 2018 // aangepaste versie 2021) 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

De houder informeert de ouders via het intakegesprek, de website en een informatiehoek in de hal 

van het kindercentrum. 

 

De houder plaatst de inspectierapporten op zijn eigen website. 

 

De houder informeert de ouders over de tijden waarop wordt afgeweken van de beroepskracht-

kindratio, echter niet over de tijden waarop niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

 

De mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen wordt niet onder de 

aandacht van de ouders gebracht. Ouders worden geïnformeerd over de Stichting 

Klachtencommissie Kinderopvang. Deze klachtencommissie is niet meer actueel.  

 

De toezichthouder heeft herstelaanbod geboden. De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de 

tekortkoming binnen de gestelde termijn opgelost. De houder heeft het pedagogisch beleidsplan 

aangevuld met de tijdstippen waarop niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio en 

informeert de ouders over de geschillencommissie kinderopvang.  

 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 

minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Klachten en geschillen 

De interne klachtenregeling wordt tijdens het intakegesprek en via de website onder de aandacht 

van de ouders gebracht. 

 

Conclusie:  

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor klachten en geschillen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Website 

• Aansluiting geschillencommissie 

• Informatielijst ten behoeve van ouders/verzorgers  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Opleidingseisen 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 

minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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) 

 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf De 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 : 6247 BP Gronsveld 

Website : www.kinderdagverblijfdekresj.nl 

KvK nummer : 14631064 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zuid Limburg 

Adres : Postbus 33 

Postcode en plaats : 6400 AA Heerlen 

Telefoonnummer : 088-8805000 

Onderzoek uitgevoerd door :  N. Custers 

L. Lossie 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Maastricht 

Adres : Postbus 1992 

Postcode en plaats : 6201 BZ MAASTRICHT 
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Planning 

Datum inspectie : 01-03-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 29-03-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-04-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 19-04-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


