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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. 

  

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Kerkrade in verband met een 

wijzigingsverzoek van de houder. 

  

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

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van een incidenteel onderzoek bij Kindercentrum 

Ratatouille (KDV). Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. 

Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Kindercentrum Ratatouille is sinds 2020 gevestigd in een multifunctioneel gebouw in Kerkrade. Hier 

is tevens de gelijknamige buitenschoolse opvang van de houder gelegen.  

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 32 

kindplaatsen. De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor de uitbreiding van het aantal 

kindplaatsen naar 60 kindplaatsen.  

 

Deze locatie biedt op dit moment opvang in drie stamgroepen namelijk, één verticale stamgroep, 

één dreumesgroep en één babygroep. De houder is voornemens om uit te breiden met één 

peutergroep en het maximaal aantal kinderen in de babygroep te verruimen van 9 naar 12.  

 

De locatie beschikt over een centrale hal en centrale ruimte. Aan deze centrale ruimte grenzen 

verschillende andere ruimtes. Enkele hiervan fungeren als groepsruimte voor het kinderdagverblijf 

en de buitenschoolse opvang. Tevens zijn er ruimtes zoals kantoorruimtes, personeelsruimtes, een 

keuken en een opbergruimte. Het kinderdagverblijf bestaat uit vier ingerichte groepsruimtes, 

waarvan er momenteel drie in gebruik zijn. De groepsruimtes zijn passend ingericht voor de leeftijd 

van de op te vangen kinderen.  

 

Voor het buitenspelen maken de kinderen gebruik van het plein wat achter het gebouw is gelegen. 

De buitenspeelruimte is aangrenzend en omheind. Er is verschillend spelmateriaal aanwezig, er is 

onder andere een glijbaan, zandbak en picknicktafel. Ook is er allerlei rollend materiaal aanwezig, 

zoals steppen en fietsen. De locatie kan eveneens gebruik maken van een grasveld wat zich op 

hetzelfde terrein bevindt.  

 

Het kinderdagverblijf is elke werkdag geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur en biedt ook de 

mogelijkheid voor weekend- en avondopvang. Momenteel wordt hier geen gebruik van gemaakt. 

De houder dient hiervoor eerst beleid te hebben opgesteld. Dit zal indien van toepassing bij een 

volgend onderzoek bekeken worden. 
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Bij het kinderdagverblijf wordt een team van 7 beroepskrachten aangestuurd door de houder. De 

partner van de houder helpt onder andere mee in het vervoer van de kinderen van school naar de 

locatie. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

Soort onderzoek  Datum  Bevindingen  

Onderzoek voor 

registratie 

03-06-

2020 

Positief advies tot opname in het Landelijk Register 

Kinderopvang.   

Onderzoek na 

registratie 

01-09-

2020  

Geen tekortkomingen. 

Jaarlijks onderzoek 10-05-

2021 

Herstelaanbod bij het domein Pedagogisch Klimaat 

(pedagogisch beleid) en Ouderrecht (informatie). 

 

Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat.  

 

Huidig onderzoek 

Op maandagochtend 10-01-2021 heeft een aangekondigd incidenteel onderzoek plaatsgevonden 

bij Kindercentrum Ratatouille. Op de locatie is een gesprek geweest met de houder. De 

accommodatie en inrichting zijn beoordeeld. Er is getoetst of er voldoende ruimte is voor de 

opvang van maximaal 60 kinderen. De inschrijving in het personenregister kinderopvang en de 

diploma's van de op locatie werkzame pedagogisch medewerkers zijn beoordeeld. Daarnaast is het 

pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en gezondheidsbeleid beoordeeld op de actuele 

situatie.  

 

Bevindingen van huidige onderzoek 

Uit het onderzoek is gebleken dat het aantal beschikbare vierkante meter van de groepsruimtes en 

de buitenruimte voldoende is voor de opvang van de aangevraagde 60 kindplaatsen. Er wordt 

gebruik gemaakt van de al bestaande groepsruimtes en één nieuwe groepsruimte, waarvan de 

inrichting is afgestemd op de doelgroep. 

 

De op de locatie werkzame pedagogisch medewerkers staan allen ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld aan de organisatie. Ze zijn allen in het bezit van 

een passende beroepskwalificatie.  

 

De houder heeft de vormgeving van de stamgroepen beschreven in het pedagogisch beleidsplan 

van deze locatie. 

 

Alle beschikbare ruimtes zijn meegenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid.  

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. De toezichthouder geeft een positief advies voor 

de uitbreiding van 32 naar 60 kindplaatsen. 

 

 

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. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

De houder zorgt er doorgaans voor dat wijzigingen in de gegevens onverwijld worden gemeld aan 

het college. 

 

De houder heeft op 06-12-2021 een wijzigingsverzoek bij de gemeente ingediend betreffende 

een  uitbreiding van het aantal kindplaatsen.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor 'Wijzigingen'. 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie (Verzoek tot uitbreiding kindplaatsen d.d. 06-12-2021) 
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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. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

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

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch werkplan bevat 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 

• Pedagogisch beleidsplan (Kindercentrum Ratatouille, versie 7 december 2021) 

• Pedagogisch werkplan (Kindercentrum Ratatouille, versie 3 december 2021) 
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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. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De op deze locatie werkzame beroepskrachten staan ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en zijn gekoppeld aan de organisatie. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot verklaring omtrent het gedrag 

en personenregister kinderopvang.  

Opleidingseisen 

De op deze locatie werkzame beroepskrachten zijn in het bezit van een passende 

beroepskwalificatie. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor opleidingseisen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kindercentrum Ratatouille zal na de uitbreiding bestaan uit vier stamgroepen. De indeling is als 

volgt: 

 

Naam groep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

Bubbelguppies 0 - 1.5 jaar 12 

Welpjes 1 - 2.5 jaar 16 

Kangaroes 2 - 4 jaar 16 

Lammetjes 0 - 4 jaar 16 

 

Peutergroep Kangaroes zal niet direct worden geopend. Deze groep zal met de groei van 

kindercentrum Ratatouille geopend worden.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Personenregister Kinderopvang 
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• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Pedagogisch beleidsplan (Kindercentrum Ratatouille, versie 7 december 2021) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

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

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder hanteert een beleid veiligheid en gezondheid. De houder heeft hierin alle ruimtes van 

het kinderdagverblijf meegenomen. Er wordt ingegaan op de voornaamste risico's met betrekking 

tot veiligheid en gezondheid en beschreven hoe hiermee wordt omgegaan. 

 

Risico's worden ondervangen in genomen maatregelen, werkafspraken, huisregels en protocollen. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet voor de getoetste voorwaarden met betrekking tot het beleid veiligheid en 

gezondheid. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Kindercentrum Ratatouille, versie 8 december 2021) 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

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

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

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenspeelruimte zijn beoordeeld op basis van observatie, een interview met de 

houder en een plattegrond.  

 

Kindercentrum Ratatouille beschikt over de volgende groepsruimten: 

 

Ruimte   Beschikbare m² Voldoende voor max aantal kinderen 

Groepsruimte Lammetjes 94 16 

Groepsruimte Welpjes 86 16  

Groepsruimte Bubbelguppies 42 12  

Groepsruimte Kangaroes 67 16 

 

Naast de vier groepsruimtes beschikt het kinderdagverblijf over een grote centrale ruimte/ hal. 

Hier kunnen activiteiten worden ondernomen en er bevindt zich onder andere een leeshoek, een 

grote ballenbak, verschillende wandspellen en een speeltoestel. Deze ruimte wordt gedeeld met de 

buitenschoolse opvang. In het multifunctionele gebouw is tevens een podium gelegen waar het 

kinderdagverblijf ook gebruik van kan maken. 

 

Het totaal aantal vierkante meter is geschikt voor de aangevraagde 60 kindplaatsen. 

 

Verder beschikt deze locatie over een ruimte voor de buitenschoolse opvang, twee kantoorruimtes, 

een kantine met keuken, een toekomstig atelier, een opbergruimte voor het personeel en een 

opslagruimte.  

De toiletten voor de kinderen zijn te bereiken via de centrale hal. 

 

De groepsruimtes zijn ingericht naar de leeftijd en ontwikkelingsgebonden behoeften van de 

kinderen. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig in zowel gesloten als open kasten. In iedere 

groepsruimte zijn verschillende activiteitenplekken, zoals gymelementen, een speelboot, speel-

/activiteitentafels en speelkeukentjes, -supermarkt en -winkels. Tevens staan er tafels met stoelen 

voor het eet- en drinkmoment en om activiteiten aan te doen. Voor de baby's is onder andere een 

grondbox en verschillende speelmatten aanwezig. De peutergroep is vooralsnog niet geopend en 

zal met de groei van het kinderdagverblijf worden geopend. In deze groep dienen nog enkele 

speelhoeken te worden gecreëerd en nog een aantal zitplekken te worden toegevoegd. De houder 

heeft aangetoond deze materialen te hebben besteld, maar in afwachting te zijn van levering.  

 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor kinderen tot ten minste anderhalf jaar met 10 

slaapplekken. 
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De buitenspeelruimte is gelegen aan de achterzijde van het gebouw. De houder kan gebruik maken 

van de volledige ruimte, maar de buitenspeelruimte van het kinderdagverblijf ligt aangrenzend aan 

het kindercentrum en is omheind door middel van een hekwerk. 

 

De buitenspeelruimte is circa 350 vierkante meter. Dit is voldoende voor de opvang van de 

aangevraagde 60 kindplaatsen. De kinderen kunnen via de centrale hal en via één van de 

groepsruimtes naar de buitenspeelruimte. De houder dient de opvang dusdanig te organiseren dat 

de buitenspeelruimte te allen tijde toegankelijk is. Dat wil zeggen dat er geen (organisatorische) 

belemmeringen mogen zijn om buiten te spelen. Er is verschillend spelmateriaal aanwezig, er staat 

een glijbaan, zandbak en picknicktafel. Ook is er allerlei rollend materiaal aanwezig, zoals steppen 

en fietsen. De ruimte kan nog specifieker toegespitst worden op de doelgroep 'baby's. Dit is 

besproken met de houder en zal bij een volgend onderzoek opnieuw bekeken worden.  

 

Het kinderdagverblijf heeft een eigen centrale ingang die via de hoofdingang van het gebouw te 

bereiken is. Echter in verband met de corona maatregelen en om contact met andere externen 

zoveel mogelijk te beperken is deze ingang tijdelijk verplaatst naar de ingang via de buitenschoolse 

opvang. Deze is via buitenaf te bereiken waardoor het hoofdgebouw niet betreden hoeft te worden. 

Dit is gezien de huidige situatie akkoord. In de toekomst is het echter wenselijk weer de gewone 

ingang voor het kinderdagverblijf te gebruiken, aangezien het niet wenselijk is de ruimte voor de 

buitenschoolse opvang als doorloop te gebruiken. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor de eisen aan ruimtes. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Kindercentrum Ratatouille, versie 8 december 2021) 

• Plattegrond 

• Informatie beschikbare buitenruimte 

• Informatie beschikbare binnenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

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) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door 

de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag 
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vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar 

of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de 

eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag 

is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden. 

(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit 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) 

 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

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. 
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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) 

 

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) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindercentrum Ratatouille 

Website : http://www.opvangratatouille.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000040268969 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : 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 : Larissa Johanna Catharina Marielle Peters 

KvK nummer : 72141417 

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 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Kerkrade 

Adres : Postbus 600 

Postcode en plaats : 6460 AP KERKRADE 
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Planning 

Datum inspectie : 10-01-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 11-01-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-01-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-01-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


