
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 
    Kindercentrum Ratatouille (BSO) 

    Spekhofstraat 15 

    6466 LZ Kerkrade 

    Registratienummer 904430893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Zuid Limburg 

In opdracht van gemeente:  Kerkrade 

Datum inspectie:   06-12-2022 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 12-12-2022 



 

 

2 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-12-2022 

Kindercentrum Ratatouille te Kerkrade 

 

Inhoudsopgave 
Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 
Beschouwing ................................................................................................................... 3 
Advies aan College van B&W ............................................................................................. 5 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 6 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 6 
Personeel en groepen ....................................................................................................... 9 
Accommodatie ................................................................................................................ 11 

Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 12 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 12 
Personeel en groepen ...................................................................................................... 12 
Accommodatie ................................................................................................................ 13 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 15 

Opvanggegevens ............................................................................................................ 15 
Gegevens houder ............................................................................................................ 15 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 15 

Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 15 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 15 
Planning ........................................................................................................................ 16 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 17 

  



 

 

3 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-12-2022 

Kindercentrum Ratatouille te Kerkrade 

 

Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks 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. 
 
In dit onderzoeksrapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht. Dat betekent: meer toezicht waar nodig; minder toezicht waar het kan.  
 
Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op: 
• Het handelen conform pedagogisch beleidsplan; 
• Inschrijving personenregister kinderopvang en koppeling aan de organisatie; 
• De diploma's van beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerkers; 
• Het aantal beroepskrachten op de groepen; 
• De opvang in vaste groepen. 
 
Dit is aangevuld met: 
• Accommodatie. 
 
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij buitenschoolse opvang 
Kindercentrum Ratatouille in Kerkrade. Na de feiten over de buitenschoolse opvang volgen de 
belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Algemeen beeld van de opvanglocatie 
Deze locatie is gevestigd in een multifunctioneel gebouw in Kerkrade. Hier is tevens het 
gelijknamige kinderdagverblijf van de houder gelegen. De buitenschoolse opvang beschikt over een 
centrale hal en een groepsruimte. Aan de centrale ruimte grenzen verschillende andere ruimtes. 
Eén hiervan fungeert als de groepsruimte voor buitenschoolse opvang. Tevens zijn er ruimtes zoals 
groepsruimtes voor het kinderdagverblijf, twee kantoorruimtes, personeel ruimtes, een keuken en 
een opbergruimte.  
 
In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 30 
kindplaatsen. De buitenschoolse opvang bestaat uit één ruime groepsruimte en biedt ruimte voor 
de opvang in twee basisgroepen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De opvang vindt 
momenteel plaats in één basisgroep van maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Als 
er meer aanmeldingen komen kan een tweede basisgroep worden geopend. Deze bestaat uit 
maximaal 8 kinderen.  
 
De groepsruimte is passend ingericht voor de leeftijdsgroep. De ruimte bestaat verschillende 
speelhoeken. Er is een zit-/chillhoek gemaakt met een bank en tv, een voetbaltafel, een biljarttafel, 
een airhockeytafel, een tafel met stoelen voor het eetmoment per groep en voor 
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knutselactiviteiten. Tevens staat er een kast waar spelmateriaal zoals spellen, knutselmateriaal en 
bouwmateriaal opgeborgen wordt. Verder heeft de buitenschoolse opvang een ruim hok met 2 
konijnen in de groepsruimte staan.  
 
De buitenschoolse opvang kan tevens gebruik maken van de centrale hal binnen het 
kindercentrum, waar een grote ballenbak staat en waar activiteiten gedaan kunnen worden. Ook 
kan de buitenschoolse opvang gebruik maken van de gymzaal en van het podium gelegen in het 
multifunctionele gebouw.  
 
Voor het buitenspelen maken de kinderen gebruik van het plein wat achter het gebouw is gelegen. 
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en omheind. Er is verschillend 
spelmateriaal aanwezig. Er staat een trampoline en picknicktafel. Ook is er allerlei rollend materiaal 
aanwezig, zoals steppen en fietsen.  
Tevens is er een basketbalveld en een grasveld achter het plein gelegen.  
 
De openingstijden van de buitenschoolse opvang zijn:  
• Maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 tot 18:30 uur; 
• Woensdag en vrijdag van 12:00 tot 18:30 uur;  
• Voorschoolse opvang van 06:30 tot 08:00 uur; 
• Vakanties en studiedagen van 06:30 tot 18:00 uur.  
 
Op deze locatie wordt twee vaste pedagogisch medewerkers aangestuurd door de houder. 
 
Inspectiegeschiedenis 
  
Soort onderzoek  Datum  Bevindingen  
Jaarlijks onderzoek  11-10-

2021 
Herstelaanbod bij het domein “Pedagogisch klimaat" 
(pedagogisch beleid).   
Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. 
Geen tekortkomingen. 
 

Onderzoek na 
registratie 

01-09-
2020 

Geen tekortkomingen. 

Onderzoek voor 
registratie 

03-06-
2020 

Positief advies tot opname in het Landelijk Register 
Kinderopvang.  

 
Huidige onderzoek 
Op dinsdagmiddag 06-12-2022 heeft het jaarlijks onderzoek plaatsgevonden bij buitenschoolse 
opvang Kindercentrum Ratatouille. Op de locatie is een gesprek geweest met de houder en de 
aanwezige pedagogisch medewerker. De praktijk is geobserveerd in de groep. Er zijn op locatie 
enkele documenten doorgenomen. 
 
De toezichthouder heeft geen ingevulde vragenlijst van de oudercommissie ontvangen. Hierdoor is 
de mening van de oudercommissie niet meegenomen in de beoordeling. 
 
 
 
 
 
Bevindingen van het huidige onderzoek 
De geobserveerde praktijk komt over het algemeen overeen met het opgestelde beleid. 
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In dit onderzoek wordt duidelijk dat de opvang in groepen en de inzet van beroepskrachten in 
relatie tot het aantal kinderen voldoet. 
 
De houder zorgt ervoor dat de aan de locatie verbonden medewerkers in het personenregister 
kinderopvang zijn ingeschreven en gekoppeld aan de organisatie. 
De beroepskracht beschikt over de juiste beroepskwalificatie. 
 
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding. 
 
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. 
 
Conclusie 
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet 
Kinderopvang. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
Pedagogisch klimaat 
 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 
• pedagogisch beleid; 
• pedagogische praktijk 
 
Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De organisatie waartoe deze locatie behoort, beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan. 
Daarnaast is een pedagogisch werkplan opgesteld dat specifiek voor deze locatie geldt. Het 
pedagogisch beleid en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen besproken. De 
praktijk komt over het algemeen overeen met het beleid. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor het pedagogisch beleid. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij buitenschoolse opvang 
Kindercentrum Ratatouille de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang worden gewaarborgd. 
 
Deze basisdoelen zijn samengevat: 
 
A: Het waarborgen van emotionele veiligheid; 
B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 
D: Het overdragen van waarden en normen. 
 
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens een 
eetmoment en het vrij spel.  
 
Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de vier pedagogische 
basisdoelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt: 
 
A: Waarborgen emotionele veiligheid 
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor 
de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen, 
zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 
 
Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 
 
• De beroepskracht laat merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn. Ze geeft 

complimentjes als kinderen trots hun vouwwerkje laten zien, ze heeft oogcontact en treedt 
bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. De beroepskracht maakt grapjes met de 
kinderen. De kinderen leren de beroepskracht Papiaments. De beroepskracht weet wat het 
woord billen in Papiaments is. De kinderen zitten aan tafel. Als een kind op de knieën op de 
stoel zit en valt, zegt de beroepskracht: "Ga eens op je chancahn (= billen voor Papiaments) 
zitten. Waarom denken jullie dat ik gevraagd heb wat het woord billen in Papiaments is?" De 
beroepskracht en de kinderen lachen. Het kind gaat op z'n billen op de stoel zitten.  
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• De beroepskracht heeft gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek. Ze sluit meestal op een passende wijze aan op de situatie en/of 
vraag van een kind. De kinderen zitten met de beroepskracht aan tafel voor een eetmoment. 
De beroepskracht en de kinderen hebben het over het WK voetballen.  

• Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met 
hun spel. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen.  

 
Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan een gevoel van emotionele veiligheid bij kinderen. 
 
B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie 
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
 
Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 
 
• Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren. Bij 

binnenkomst mogen de kinderen zelf kiezen wat ze mogen doen. Een kind kiest ervoor om 
samen met de beroepskracht het hok van de konijnen schoon te maken en twee andere 
kinderen maken een vouwwerkje. Ze wachten met het eetmoment totdat alle kinderen binnen 
zijn.  

• Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar 
als hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Na het eetmoment kunnen 
kinderen kiezen wat ze gaan doen. Enkele kinderen gaan knutselen en andere gaan een 
balspel doen bij de biljarttafel.   

• De meeste kinderen zijn het grootst deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. 
Momenten van betrokkenheid wisselen af met rondlopen of oppervlakkig spel. Kinderen zijn 
trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt.  

 
Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie bij 
kinderen. 
 
C. Ontwikkelen van sociale competentie 
Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
 
D. Overdragen normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot de pedagogische praktijk. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder 
• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskracht) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie december 2021) 
• Pedagogisch werkplan (versie oktober 2021) 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 
• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• opleidingseisen; 
• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 
• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 
Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De toezichthouder heeft middels een steekproef gecontroleerd of de benodigde personen in het 
bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag, zijn ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder. De steekproef omvat de volgende personen: 
• aanwezige beroepskracht; 
• houder (tevens pedagogische beleidsmedewerker);  
• partner van de houder; 
• twee taxichauffeurs. 
 
Er zijn momenteel geen stagiaires, uitzendkrachten en/of vrijwilligers werkzaam. 
 
De genoemde personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan 
de houder. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en 
personenregister kinderopvang. 
 

Opleidingseisen 

Bij dit onderzoek is het diploma van de aanwezige beroepskracht beoordeeld. 
De beroepskracht is in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 
 
Tijdens dit onderzoek is de kwalificatie van de pedagogisch beleidsmedewerker getoetst. De 
pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op https://www.1ratio.nl. 
 
Tijdens dit onderzoek is de inzet van beroepskrachten als volgt: 
 
Naam 
groep: 

Aantal aanwezige 
kinderen per 
leeftijd: 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten: 

Aantal benodigde 
beroepskrachten: 

De 
Avonturiers   

4 tot 13 jaar: 6 
kinderen 

1 1 
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De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. 
 
Er worden geen beroepskrachten in opleiding ingezet. 
 
De voorwaarden met betrekking tot het afwijken van de beroepskracht-kindratio zijn niet getoetst, 
omdat er slechts één beroepskracht op de groep ingezet wordt. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet 
van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De locatie biedt de mogelijkheid tot opvang in twee basisgroepen. Momenteel is één basisgroep 
(De Avonturiers) in gebruik. De indeling is als volgt: 
 
Naam groep Leeftijd Maximum aantal kinderen 
Basisgroep 1 (De Avonturiers) 4-13 jaar 22 
Basisgroep 2 4-13 jaar 8 

 
Zodra er meer aanmeldingen komen, wordt de tweede basisgroep geopend. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 
• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskracht) 
• Observatie(s) 
• Personenregister Kinderopvang 
• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 
• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 
• eisen aan ruimtes. 
 
Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

De groepsruimte is passend ingericht voor de leeftijdsgroep. De ruimte bestaat verschillende 
speelhoeken zoals een huishoek en een bouwhoek. Er is een zit-/chillhoek gemaakt met een bank 
en tv, een voetbaltafel, een airhockeytafel, een biljarttafel en een tafel met stoelen voor het 
eetmoment per groep en voor knutselactiviteiten. Tevens staat er een kast waar spelmateriaal 
zoals spellen, knutselmateriaal en bouwmateriaal opgeborgen wordt. Verder heeft de 
buitenschoolse opvang een ruim hok met 2 konijnen in de groepsruimte staan.  
 
Voor het buitenspelen maken de kinderen gebruik van het plein wat achter het gebouw is gelegen. 
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en permanent omheind. Er is 
verschillend spelmateriaal aanwezig. Er staat een trampoline en een picknicktafel. Ook is er allerlei 
rollend materiaal aanwezig, zoals steppen en fietsen.  
Tevens kan de buitenschoolse opvang gebruik maken van een basketbalveld en een grasveld. Deze 
buitenspeelruimtes liggen in de directe nabijheid van het kindercentrum en zijn veilig te bereiken.  
 
Het aantal vierkante meters van de buitenruimte is voldoende voor de opvang van de 
geregistreerde 30 kindplaatsen.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor de eisen aan ruimtes. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 
• Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 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. 
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(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 van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 
lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 
 
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 
Wet kinderopvang) 
 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 
beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 
de rekenregels. 
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 
en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 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 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindercentrum Ratatouille 

Website : http://www.opvangratatouille.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000040268969 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

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 :  K. Klinkers 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Kerkrade 

Adres : Postbus 600 

Postcode en plaats : 6460 AP KERKRADE 
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Planning 
Datum inspectie : 06-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 12-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 12-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2022 
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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. 
 
 
 

 

 

 

 


