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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.
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.
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.
In opdracht van de gemeente Maastricht is het onderzoek uitgevoerd in verband met wijziging van
de houder én wijziging van de opvangvorm.
Tijdens deze inspectie zijn alle voor deze opvangvorm geldende voorwaarden, die voor aanvang
van exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht op basis van de door de houder aangeleverde
gegevens. De locatie is niet bezocht. Een aantal kwaliteitseisen kan pas volledig beoordeeld worden
bij het onderzoek na registratie, dat zal plaatsvinden binnen 3 maanden na opening.
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.
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens deze inspectie zijn beoordeeld.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van inspectie bij Kinderdagverblijf Samen Spelen De
Geluksvogel. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen.
Kinderdagverblijf Samen Spelen 't Neske maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Samen
Spelen Peuteropvang BV.
Deze organisatie zal per 1 april 2016 vier locaties voor peuteropvang voor kinderen in de leeftijd
van 2 tot 4 jaar gaan exploiteren.
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is Kinderdagverblijf Samen Spelen 't
Neske aangemeld voor maximaal 32 kindplaatsen. De binnenruimte is toereikend voor de opvang
van maximaal 30 kinderen.
Bevindingen van het onderzoek:
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.
Gezien de oppervlakte van de binnenruimte kan deze locatie geregistreerd worden voor maximaal
30 kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen
Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
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. De opvang is gericht op kinderen van twee jaar tot de leeftijd waarop
ze het basisonderwijs volgen.

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen tegen deze vestiging van de houder.
Gebruikte bronnen:

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
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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
De kinderopvangorganisatie Samen Spelen Peuteropvang, waartoe kinderdagverblijf Samen Spelen
't Neske behoort, heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan dat geldt voor alle locaties. Daarin
wordt de voor de organisatie kenmerkende visie op de omgang met kinderen beschreven. Per
locatie is een pedagogisch werkplan opgesteld met daarin de voor de locatie specifieke werkwijze.
In bovengenoemde documenten is het binnen de organisatie en locatie geldende beleid in duidelijk
observeerbare termen verwoord, onder andere:

Pedagogisch klimaat

Personeel

Veiligheid en gezondheid

Stamgroepenbeleid

Ouderbeleid

Vierogenprincipe
In dit pedagogisch beleidsplan zijn onderstaande punten niet beoordeeld omdat die niet van
toepassing zijn op deze locatie.
Het betreft de punten:

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten;

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
Conclusie:
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen.
Gebruikte bronnen:

Pedagogisch beleidsplan (Overgenomen van STEPS, versie juni 2015)
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit
domein worden het volgende onderdeel getoetst:

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

Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens het onderzoek is nog niet duidelijk welke beroepskrachten gaan werken bij
kinderdagverblijf Samen Spelen 't Neske. De verklaringen omtrent het gedrag van de
beroepskrachten zullen daarom beoordeeld worden bij het onderzoek na registratie, dat zal
plaatsvinden binnen 3 maanden na opening.
Conclusie:
De verklaring omtrent het gedrag van de houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

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

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft volgens afspraak een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid aangeleverd
van de voormalige houder. Deze is uitgevoerd d.d. 23-10-2015 en dus nog van kracht.
Voor het inschatten van de risico's veiligheid is gebruik gemaakt van het model van de Stichting
Consument en Veiligheid.
Voor het inschatten van de risico's gezondheid is gebruik gemaakt van het model van het Landelijk
Centrum Hygiëne en Veiligheid.
De houder dient vóór 15 april 2016 een nieuwe, aangepaste risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid aan te leveren bij de gemeente en GGD Zuid Limburg. Bij het onderzoek na registratie
zal de nieuwe risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid beoordeeld worden.
Conclusie:
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid voldoet voor de getoetste voorwaarden 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.
Gebruikte bronnen:

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Meldcode kindermishandeling
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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 binnenspeelruimte is beoordeeld op basis van de op papier aangeleverde gegevens van de
houder. De toezichthouder zal bij het onderzoek na registratie (binnen 3 maanden) de
binnenspeelruimte in de praktijk beoordelen waarna het definitieve aantal kindplaatsen wordt
bepaald.
Kinderdagverblijf Samen Spelen 't Neske heeft twee groepsruimten.
Groepsruimte 1 omvat ca. 51,7 vierkante meters. Dit is voldoende voor de opvang van maximaal
14 kinderen.
Gymzaal 2 omvat ca. 57,3 vierkante meters. Dit is voldoende voor de opvang van maximaal 16
kinderen.
In totaal kunnen maximaal 30 kinderen gelijktijdig worden opgevangen.
De inrichting wordt beoordeeld bij het onderzoek na exploitatie.
Binnen dit kinderdagverblijf is geen slaapruimte aanwezig, gezien de leeftijd van de op te vangen
kinderen (2 en 3 jaar) en de korte tijd dat de kinderen in de opvang verblijven.
Conclusie:
De binnenruimte voldoet aan de wettelijke eisen. Het aantal vierkante meters is voldoende voor de
opvang van 30 kinderen.

Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte is beoordeeld op basis van de op papier aangeleverde gegevens van de
houder. De toezichthouder zal bij het onderzoek na registratie (binnen 3 maanden) de
buitenspeelruimte in de praktijk beoordelen waarna het definitieve aantal kindplaatsen wordt
bepaald.
De buitenspeelruimte omvat ca. 84 vierkante meters. Dit is ruim voldoende voor de opvang van
maximaal 30 kinderen.
De inrichting wordt beoordeeld bij het onderzoek na exploitatie.
Conclusie:
De buitenspeelruimte voldoet aan de wettelijke eisen. Het aantal vierkante meters is voldoende
voor de opvang van 30 kinderen.
Gebruikte bronnen:

Schouwdocument Samen Spelen 't Neske
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Ouderrecht
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'.
Binnen dit domein worden 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 2016
Kinderopvangorganisatie Samen Spelen Peuteropvang 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:

Bewijs van registratie geschillencommissie
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Inspectie-items
Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
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)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
De houder heeft 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)

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende
beschreven: 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 van B&W 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 na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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)

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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)

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven
eisen.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
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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)

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)

Ouderrecht
Klachten en geschillen 2016
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie
erkende geschillencommissie voor het behandelen van:
a) geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke
adviesrecht.
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Samen Spelen 't Neske
http://www.samenspelen.net
32
Ja

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

:
:
:
:
:

Samen Spelen Peuteropvang B.V.
Franciscus Romanusweg 50
6221AH Maastricht
65508599
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Zuid Limburg
Postbus 2022
6160HA GELEEN
046-8506666
A. Oude Alink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Maastricht
: Postbus 1992
: 6201BZ MAASTRICHT

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

17-03-2016
23-03-2016
24-03-2016
24-03-2016
24-03-2016

: 24-03-2016
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Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 17-03-2016
Samen Spelen 't Neske te Maastricht

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.
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Samen Spelen 't Neske te Maastricht

