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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek.
De houder is voornemens kinderdagverblijf Samen Spelen Wyck tijdens de zomervakantie tijdelijk
op een ander adres te vestigen. Dit beslaat de periode van 15-07-2019 tot en met 09-08-2019.
De toezichthouder van de GGD Zuid Limburg heeft onderzocht of de geplande verhuizing
redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke eisen.
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het incidenteel onderzoek
bij kinderdagverblijf Samen Spelen Wyck. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de
belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemeen beeld van de locatie
Kinderdagverblijf Samen Spelen Wyck maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Samen Spelen
BV. In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie sinds 17-03-2014 geregistreerd op
het adres aan de Franciscus Romanusweg te Maastricht met 64 kindplaatsen. Er wordt opvang
geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in vier stamgroepen.
De houder is voornemens in de zomervakantie (2019) het kinderdagverblijf van week 29 tot en
met week 32 te huisvesten in het hoofdgebouw van basisschool Wyck aan de Wycker Grachtstraat
4A, 6221 CW te Maastricht. Deze tijdelijke verhuizing is noodzakelijk vanwege werkzaamheden aan
de huidige locatie aan de Franciscus Romanusweg.
Inspectiegeschiedenis
Soort
Datum
onderzoek
Jaarlijks
28-05onderzoek
2015
Nader
21-09onderzoek
2015
Jaarlijks
08-09onderzoek
2016
Jaarlijks
onderzoek
Incidenteel
onderzoek
Jaarlijks
onderzoek

20-092017
20-092017
22-052018

Bevindingen
De houder is onvoldoende op de hoogte van de meldplicht inzake
kindermishandeling.
De houder heeft getoond voldoende op de hoogte te zijn van de
meldplicht en de medewerkers hiervan op de hoogte te stellen.
Niet alle beroepskrachten hebben een geldig certificaat voor het bieden
van voorschoolse educatie. De gemeente Maastricht gaat niet over tot
handhaven, omdat er altijd minstens één beroepskracht met een geldig
certificaat op de groep werkzaam is.
Geen tekortkomingen geconstateerd.
Uitbreiding van 48 naar 64 kindplaatsen
Advies tot handhaving (ontbreken VVE-certificaat). Vanwege gewijzigde
wetgeving is geen handhavingstraject ingezet door de gemeente.

Huidige onderzoek
Op 28-06-2019 is een kort bezoek gebracht aan de in gebruik te nemen tijdelijke locatie. Op dat
moment zijn de ruimtes nog in gebruik door de basisschool. Er is een gesprek geweest met een
van de beroepskrachten van buitenschoolse opvang Samen Spelen Wyck, waarin een toelichting is
gegeven op de plannen voor de verhuizing. De houder heeft daarnaast de opgevraagde
documenten digitaal toegestuurd.
Bevindingen van het huidige onderzoek
De opvang is op deze locatie nog niet gestart.
De houder heeft alle benodigde documenten, zoals het veiligheids- en gezondheidsbeleid, een
aangepast ontruimingsplan, brandveiligheid en informatie aan de ouders in orde.
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De oppervlakte van de verschillende ruimtes is toereikend. De houder heeft aantoonbaar ruim
voldoende aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. De locatie is nog niet
ingericht, omdat het een verhuizing betreft. Voor nadere toelichting zie de betreffende items in het
rapport.
Conclusie
Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat de exploitatie redelijkerwijs kan
plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.
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

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
Uit het onderzoek zijn geen beletsels naar voren gekomen betreffende de tijdelijke verhuizing.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘Registratie,
wijzigingen en administratie’. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:
•

Wijzigingen

De praktijk wordt beoordeeld op basis van de wettelijke criteria.

Wijzigingen
De houder van het kinderdagverblijf heeft de gemeente tijdig ingelicht over de voorgenomen
tijdelijke verhuizing van het kinderdagverblijf.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor 'Registratie'.

Gebruikte bronnen
•

Wijzigingsverzoek d.d. 24-06-2019

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
Op 7 juni 2019 heeft de houder een gesprek gehad met de brandweer waarbij de volgende
afspraken zijn gemaakt.
-

-

Voor de tijdelijke situatie kan volstaan worden met automatische detectie in de
vorm van gekoppelde rookmelders (draadloos) volgens de NEN 2555. Het betreft
op de begane grond de gemeenschapsruimte en de drie leslokalen. Op de
verdieping de drie leslokalen en de twee kantoorruimtes.
Er dient een aangepast ontruimingsplan te komen voor de tijdelijke situatie.
In de eerste week moet dit ontruimingsplan beoefend worden.
Nieuwe melding brandveilig gebruik voor de tijdelijke situatie (dit wordt door de
brandweer opgepakt).

De houder heeft het aangepaste ontruimingsplan op 09-07-2019 aan de toezichthouder gestuurd.
Tevens heeft de toezichthouder het aangepaste veiligheids- en gezondheidsbeleid ontvangen (op
10-07-2019). De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren.
De houder beschrijft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in
opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
Risico's worden ondervangen in werkafspraken, huisregels en protocollen.
De 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. De houder draagt er
zorg voor dat wanneer afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio één andere volwassene
aanwezig is in het kindercentrum, ter ondersteuning van de beroepskracht.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires,
vrijwilligers en ouders.
Gedurende de opvang is te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig met een geldig kinderEHBO-diploma.
Conclusie:
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de gestelde eisen.

Gebruikte bronnen
•
•

aangepast ontruimingsplan
aangepast beleid veiligheid en gezondheid versie juli 2019

Accommodatie
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie’. Binnen dit domein
wordt het volgende onderdeel getoetst:
•

Eisen aan de ruimtes

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

Eisen aan ruimtes
De inrichting van de ruimtes is nog niet gerealiseerd, omdat het hier een verhuizing betreft. De
houder heeft schriftelijk aangetoond dat de ruimtes passend zullen worden ingericht voor de
doelgroep.
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De slaapplaatsen zullen worden gerealiseerd in de gymzaal; middels standbouw zullen vier
slaapkamertjes worden gevormd met deur, maar zonder plafond. Zo blijft het mogelijk om goed te
ventileren. Eventueel kan daarnaast nog een raampje worden opengezet.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor 'Eisen aan ruimtes'.

Gebruikte bronnen
•
•

Documenten
Accommodatie

Ouderrecht

Informatie
De ouders worden via mail geregeld op de hoogte gehouden van de vorderingen en geïnformeerd
over de tijdelijke verhuizing.

Gebruikte bronnen
•

Informatiemateriaal voor ouders (nieuwsbrieven, mails)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister 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)
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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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 een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e 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)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Ouderrecht
Informatie
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

KDV Samen Spelen Wyck
http://www.samenspelen.net
000000000001
64
Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder

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

:
:
:
:
:
:

Samen Spelen BV
Franciscus Romanusweg 50
6221AH Maastricht
http://www.samenspelen.net/
58154752
Ja

:
:
:
:
:

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

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Maastricht
: Postbus 1992
: 6201BZ MAASTRICHT

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

:
:
:
:
:
:

28-06-2019
11-07-2019
Niet van toepassing
17-07-2019
22-07-2019
22-07-2019

: 29-07-2019
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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.
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