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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. 
Het betreft een aanvraag voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

 
Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Beek heeft er door de GGD op 17 juni 2014 een incidenteel 

onderzoek plaatsgevonden bij Kinderdagverblijf Ut Buurke te Kelmond in verband met het verzoek 
tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 
Het betreft een uitbreiding van 15 naar 29 kindplaatsen. 
  
Het kinderdagverblijf beschikt over één groepsruimte die geschikt is voor de opvang van maximaal 
15 kinderen. In het pand is tevens de buitenschoolse opvang gelegen. De houder wil in deze ruimte 
een extra stamgroep opvangen. Het betreft een groep kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar, de 

peutergroep. De opvang zal uitsluitend van 7:30 tot 13:30 uur plaats vinden. Dit omdat deze 

ruimte voor de buitenschoolse opvang is bestemd en zodoende in vakanties en na schooltijd 
gereserveerd is voor die doelgroep. 
  
Concluderend kan men stellen dat uitbreiding van het aantal kindplaatsen mogelijk is met de 
restrictie dat die uitbreiding uitsluitend voor de ochtend geldt. s 'Middags  blijft het aantal 

kindplaatsen van 15 gehandhaafd. 
  
Zodoende geeft de toezichthouder een positief advies over de aanvraag van uitbreiding van het 
aantal kindplaatsen. 
  
De houder dient het pedagogische beleidsplan en de risico-inventarisatie te actualiseren. Dit zal 
beoordeeld worden tijdens de inspecties van het kinderdagverblijf. 

  
De houder geeft aan dat men bezig is met het onderzoeken van de mogelijkheid van nieuwbouw 
of een portakabin erbij te plaatsen. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
 
De toezichthouder geeft een positief advies voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 15 

naar 29 met de restrictie dat dit uitsluitend voor de ochtenden geldt. 
s 'Middags blijft het aantal kindplaatsen van 15 gehandhaafd. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over één groepsruimte dat geschikt is voor de opvang 
van maximaal 15 kinderen. Daarnaast maakt men gebruik van de inpandig gelegen ruimte van de 
buitenschoolse opvang die geschikt is voor de opvang van maximaal 14 kinderen. 
  

  
Binnenruimte 
 
De houder heeft naast de bestaande stamgroep een extra stamgroep gevormd. Het betreft een 
peutergroep met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
De peutergroep wordt uitsluitend gedurende de ochtend in de ruimte van de buitenschoolse opvang 
opgevangen. s' Middags wordt de peutergroep samengevoegd met de reeds bestaande stamgroep 

in de ruimte van de 0-4 jarigen omdat die ruimte dan bestemd is voor de buitenschoolse opvang. 
De maximale groepsgrootte van 15 kindplaatsen wordt in acht genomen. Omdat in de 
schoolvakanties de ruimte voor de BSO bestemd is vindt er dan geen peuteropvang plaats. 
  
De ruimte voor de peutergroep dient wel nog verder afgestemd te worden op de doelgroep. 
  
Het kindercentrum beschikt over één slaapruimte voor zien van 8 bedjes. Daarnaast maakt men 

gebruik van 4 buitenbedjes. Omdat de peuters in de ochtend niet slapen is het aantal bedjes 
toereikend. 
  
Concluderend kan men stellen dat er geen belemmeringen zijn tegen uitbreiding van het aantal 
kindplaatsen met de restrictie dat dit uitsluitend voor de ochtenden geldt. Erna  blijft  het maximale 
aantal kindplaatsen van 15 gehandhaafd. 

 
Buitenspeelruimte 
 
Het kinderdagverblijf beschikt over een aangrenzende, ruim bemeten buitenspeelplaats die is 

afgestemd op de doelgroep. 
Naast de buitenspeelplaats is er ook een moestuin en een gedeelte met kleinvee. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
Interview houder 
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Inspectie-items 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 

kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang ut Buurke 

Website : http://www.utbuurke.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000001518046 
Aantal kindplaatsen : 29 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : VOF Coumans-Eijssen 
Adres houder : Kelmonderstraat 64 
Postcode en plaats : 6191RE BEEK LB 
KvK nummer : 57957312 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zuid Limburg 

Adres : Postbus 2022 
Postcode en plaats : 6160HA GELEEN 
Telefoonnummer : 046-8506666 
Onderzoek uitgevoerd door :  I.C.M Reijntjens- van den Kroonenberg 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : BEEK 
Adres : Postbus 20 
Postcode en plaats : 6190AA BEEK LB 
 
Planning 
Datum inspectie : 17-06-2014 
Opstellen concept inspectierapport 

Zienswijze houder 

: 19-06-2014 

; niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 19-06-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 19-06-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-06-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 26-06-2014 
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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. 
 

 
 

 


