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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 
  
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Beek. Het betreft een 
wijzigingsverzoek van 29 kindplaatsen in de ochtend en 15 kindplaatsen in de middag naar 29 

kindplaatsen de gehele dag. 
  
De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 
en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ naleven. 
De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 
verantwoorde kinderopvang. 
  

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

  
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van een incidenteel onderzoek bij kinderdagverblijf 
(KDV) ut Buurke. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze 

worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Ut Buurke is, samen met het de gelijknamige buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd in een apart 
gebouw op het terrein van een veebedrijf in Beek. Deze locatie is geopend op 13 augustus 2013. In 
het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat het kinderdagverblijf geregistreerd 
voor maximaal 29 kindplaatsen met de restrictie dat dit uitsluitend voor de ochtenden geldt. 's 
Middags is het maximaal aantal kindplaatsen van het kinderdagverblijf 15 in verband met de 

opvang van de buitenschoolse opvang in hetzelfde gebouw. 
  
De houder wil de buitenschoolse opvang verplaatsen naar een andere ruimte die tevens gelegen is 
op het terrein van het veebedrijf. De houder wil hierdoor het aantal kindplaatsen van het 
kinderdagverblijf van 29 in de ochtend en 15 in de middag, uitbreiden naar 29 kindplaatsen voor 
de gehele dag. 
  

Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar, verdeeld over twee 
stamgroepen; de Kalfjes en de Lammetjes. 
  
Ut Buurke is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang. 
  
Bevindingen van huidige onderzoek: 

Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
  
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 

  
De toezichthouder geeft een positief advies voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen; 
In plaats van 29 kindplaatsen in de ochtend en 15 kindplaatsen in de middag, is de locatie geschikt 
voor 29 kindplaatsen de gehele dag.  

 
Er hoeft geen wijziging plaats te vinden in het LRKP, daar de locatie al voor 29 kindplaatsen 
geregistreerd staat. Enkel de restrictie van 15 kindplaatsen in de middag komt hiermee te 

vervallen. 
Het aantal kindplaatsen van 29 geldt nu voor de gehele dag. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
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 nul 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 de vestiging(en) van de houder. 
  

Er zijn in de afgelopen periode geen wijzigingen in de gegevens geweest die de houder had moeten 
melden aan het college. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. Coumans-Eijssen) 
 LRKP 
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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 
  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, versie december 2014’. 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
 
  
Pedagogisch beleid 

 

Kinderdagverblijf Ut Buurke hanteert een pedagogisch beleidsplan. 
  
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
  
Conclusie: 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet voor de getoetste voorwaarde aan de wettelijke eisen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. Coumans-Eijssen) 
 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf Ut Buurke) 
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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: 
  
 Risico-inventarisatie veiligheid 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 

criteria. 
 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Voor het inschatten van de risico's veiligheid wordt gebruik gemaakt van de risicomonitor. 
  

De meest recente risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd op 25-11-2017. 

  
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid heeft betrekking op de huidige situatie. De risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en 
op alle specifieke onderdelen. 
Risico's worden ondervangen in genomen maatregelen, werkafspraken, huisregels en protocollen. 
  

Conclusie: 
De risico-inventarisatie veiligheid voldoet voor de getoetste voorwaarden aan de gestelde eisen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. Coumans-Eijssen) 

 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid (25-11-2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (25-11-2017) 
 Huisregels/groepsregels 
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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 binnenruimte is beoordeeld op basis van observatie en de aangeleverde gegevens van de 

houder. m 

  
De dagopvang heeft twee stamgroepsruimten: 
  

Groep Beschikbare opp. in m2 Max aantal kinderen 

Kalfjes 
0-4 jaar 

54 m2 15 

Lammetjes 
2-4 jaar 

49,5 m2 14 

  
De groepsruimtes bestaan uit diverse speelhoeken en is ingericht naar de leeftijd en 
ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. 
  
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor kinderen tot anderhalf jaar met voldoende slaapplekken 
voor het aantal op te vangen kinderen. 
  

Conclusie: 
De binnenruimte inclusief de slaapruimte voldoet aan de wettelijke eisen. Het aantal vierkante 

meters is voldoende voor de opvang van 29 kinderen. 
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
  
 

Buitenspeelruimte 
 
De buitenspeelruimte is beoordeeld op basis van observatie en de aangeleverde gegevens van de 
houder. 
  
De buitenspeelruimte omvat ruim voldoende vierkante meters voor de opvang van 29 kinderen. De 
buitenspeelruimte is aangrenzend, toegankelijk voor de kinderen en vast beschikbaar. De 

buitenspeelruimte is ingericht naar de leeftijd en ontwikkelingsgebonden behoeften van de 
kinderen. 
  
Conclusie: 
De buitenspeelruimte voldoet aan de wettelijke eisen. Het aantal vierkante meters is voldoende 
voor de opvang van 29 kinderen. 

  

  
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

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) 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het 
college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit registers 
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
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) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(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 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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) 
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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) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(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) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(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 9 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) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(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) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(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) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang ut Buurke 

Website : http://www.utbuurke.nl 
Aantal kindplaatsen : 29 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Ut Buurke B.V. 

Adres houder : Kelmonderstraat 66 
Postcode en plaats : 6191RE Beek 
KvK nummer : 68464673 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zuid Limburg 
Adres : Postbus 33 
Postcode en plaats : 6400AA Heerlen 

Telefoonnummer : 088-8805000 
Onderzoek uitgevoerd door :  N. Custers 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Beek 
Adres : Postbus 20 
Postcode en plaats : 6190AA BEEK LB 

 
Planning 
Datum inspectie : 29-11-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 04-12-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 12-12-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


