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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. 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij kinderdagverblijf (KDV) 't 

Kuukske.  

 

Kinderdagverblijf 't Kuukske is een kleinschalig particulier kinderdagverblijf dat gevestigd is in een 

landelijk gelegen bungalow aan de rand van Sittard. Het kinderdagverblijf is sinds januari 2012 in 

exploitatie. 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 23 

kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar verdeeld over 

twee verticale groepen. Het kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag van 7:30-18:00 

uur. 

 

De opvang vindt plaats in twee gebouwen. Het hoofdgebouw betreft een woonhuis waar maximaal 

16 kinderen opgevangen kunnen worden. Het tweede gebouw betreft een bijgebouw, dat geschikt 

is voor de opvang van maximaal 7 kinderen. 

 

Inspectiegeschiedenis: 

 

Soort 

onderzoek 

Datum Bevindingen 

Jaarlijks 

onderzoek 

04-12-

2017 

Tekortkomingen op een onderdeel van het domein veiligheid en 

gezondheid. 

Advies tot handhaving gegeven. 

Nader 

onderzoek 

15-01-

2018 

Tekortkomingen d.d. 4-12-2017 opgepakt. 

Advies: geen handhaving. 

Jaarlijks 

onderzoek 

27-03-

2018 

Tekortkomingen op een onderdeel van het domein Personeel en 

groepen en Veiligheid en gezondheid. 

Advies tot handhaving gegeven. 

Nader 

onderzoek 

31-05-

2018 

Tekortkomingen d.d. 27-03-2018 opgepakt. 

Advies: geen handhaving. 

Jaarlijks 

onderzoek 

09-07-

2019 

Geen tekortkomingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige onderzoek 
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Op vrijdagochtend 30-10-2020 heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 

kinderdagverblijf 't Kuukske. 

De toezichthouder heeft zich omstreeks 09.00 uur gemeld bij de poort van de achteringang. 

De houder heeft de toezichthouder te woord gestaan en aangegeven het onverantwoord te vinden 

om een inspectie te laten plaatsvinden. 

 

De houder onderbouwt dit standpunt als volgt: 

- De stijgende groei van het aantal Coronabesmettingen in relatie tot het feit dat de toezichthouder 

op meerdere plekken komt, is onverantwoord; 

- Op locatie is sprake van een beroepskracht die ten tijde van het onderzoek een Coronatest moet 

ondergaan; 

- Het feit dat de binnenruimte beperkt is en er gedurende de inspectie vier medewerkers en een 

stagiaire aanwezig zijn. 

 

De toezichthouder heeft de houder uitgelegd dat dit geen redenen zijn om de toezichthouder te 

weigeren een inspectie uit te voeren. Het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang is een 

wettelijk opgelegde taak en noodzakelijk om de kwaliteit van de kinderopvang in het belang van 

kinderen te borgen. De toezichthouder heeft uitgelegd dat de werkzaamheden momenteel met in 

achtneming van de geldende maatregelen worden uitgevoerd. De inspectie zal kort duren, bij 

binnenkomst zullen handen gewassen dan wel gedesinfecteerd worden en de toezichthouder is 

bereid een mondkapje te dragen. 

Dit alles heeft de houder niet kunnen overtuigen tot medewerking aan dit jaarlijks onderzoek. 

 

De toezichthouder heeft gemeld dat er mogelijk een rapport opgemaakt zal worden waarin wordt 

vermeld dat de houder de medewerking weigert en dat de gemeente hiervoor een boete kan 

opleggen. 

 

Conclusie:  

Door het weigeren van medewerking door de houder heeft het onderzoek niet kunnen 

plaatsvinden. 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Tijdens dit onderzoek heeft geen toetsing van inspectie-items kunnen plaatsvinden. De 

toezichthouder is toegang tot locatie geweigerd. 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf 't Kuukske B.V. 

Aantal kindplaatsen : 23 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf 't Kuukske B.V. 

Adres houder : Graetheide 1C 

Postcode en plaats : 6135 KP Sittard 

KvK nummer : 77883950 

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 :  A. Vonken  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sittard-Geleen 

Adres : Postbus 18 

Postcode en plaats : 6130 AA SITTARD 

 

Planning 

Datum inspectie : 30-10-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 02-11-2020 

Zienswijze houder : 04-11-2020 

Vaststelling inspectierapport : 06-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-11-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 13-11-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Hierbij mijn zienswijze. Reactie op het inspectierapport.  

  

Op 30-10-2020 verscheen voor mij een inspecteur van de GGD. Ik heb haar buiten bij de poort te 

woord gestaan en aangegeven dat ik het laten plaatsvinden van de inspectie op dit moment zowel 

voor 't Kuukske als voor haar zelf te veel risico vond. De belangrijkste reden hiervoor was dat 

29-10-2020 een leidster naar huis is gegaan nadat bleek dat ze in contact was geweest met een op 

Corona positief getest persoon. Ze heeft zich uiteraard meteen laten testen, maar vrijdag waren we 

nog in afwachting van de uitslag. Alle leidsters hadden die week met de betreffende leidster 

gewerkt. Als team vonden we het verstandig, omdat de kans dat de medewerkster eveneens 

positief zou testen zeer groot was gezien de nauwe relatie met de Coronapatient, zelf onze 

contacten te beperken tot enkel de teamleden, dus geen contact met ouders of andere personen 

(ook prive) om niet nog meer mensen mogelijk te besmetten of tot quarantaine te verplichten. We 

hebben daarbij de regels van het RIVM gevolgd. Testuitslag afwachten en indien positief hele team 

in quarantaine en kdv dicht. Indien negatief, medewerkster 10 dagen in quarantaine.   

  

We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen in deze tijd anders komen we dit virus niet 

te boven. Ik vind het dan ook zeer onverstandig van de Gemeente/GGD op dit moment inspecteurs 

op pad te sturen en kinderdagverblijven/bso's te bezoeken. Het kabinet is duidelijk, werk thuis 

indien mogelijk, beperk sociale contacten, zorg voor zo weinig mogelijk reisbewegingen, ga geen 

risico's lopen. Voor mij onbegrijpelijk dat er dan toch voor gekozen wordt inspecties te laten 

doorgaan. Zeer onverstandig gezien de vele op Corona positief geteste leerkrachten en 

pedagogisch medewerksters op dit moment. Ook een contact van 30 minuten binnen is te lang. 

Onze binnenruimtes zijn hier niet geschikt voor, we werken met 4 a 5 medewerksters en 1 

stagiaire wat al echt opletten geblazen is wat betreft het houden van afstand tot elkaar. Nogmaals 

onverantwoord.  

  

Ik heb de inspecteur uitgenodigd tijdens het buitenspeelmoment in de ochtend langs te komen. Ze 

kan dan op gepaste afstand in de buitenruimte het pedagogisch handelen bekijken (als dit al op dit 

moment noodzakelijk wordt geacht) en met de leidsters en mezelf in gesprek gaan. Ik heb 

aangegeven dat we elke dag na het fruit van 9.30 uur naar buiten gaan met de kinderen en in elk 

geval na 10.30 tot 11.30 uur in de tuin de te vinden zijn (zeer slechte weersomstandigheden 

daargelaten) en dat ze meer dan welkom is dan een kijkje te komen nemen bij ons. We moeten 

samen dit virus de baas worden. Ik hoop dat alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bso's zo 

verstandig zijn en de inspecties weigeren, zeker als er gegronde redenen zijn zoals ik hierboven 

heb aangegeven. Maar bovenal hoop ik dat de inspecties gestaakt worden tot het virus meer onder 

controle is. De GGD zou beter moeten weten!   

  

Yvonne Van Eijs 

houder 

 

 

 

 

 

 

 


