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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 onaangekondigd 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. 
 
In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen is het onderzoek uitgevoerd in verband met de 
wijziging van de rechtsvorm van de houder. Tijdens dit onderzoek wordt de voorwaarde onderzocht 
die van belang is in verband met deze wijziging.  

 
De itemlijst geeft aan welke voorwaarde tijdens dit onderzoek is beoordeeld. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het incidenteel onderzoek bij kinderdagverblijf 't 

Kuukske. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
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. Beide gebouwen zijn ingericht en afgestemd op de 
leeftijd van de kinderen. 

 
Kinderdagverblijf ‘t Kuukske streeft naar een kinderopvang waarbij de kinderen elke dag buiten 

spelen en genieten van de natuur en dieren. Het kinderdagverblijf maakt vooral gebruik van 
natuurlijke materialen zoals hout, gras, zand en grond. Het kinderdagverblijf heeft een 
aangrenzende buitenruimte aan de voor- en achterkant met onder andere een zandbak, een 
trampoline, een blote voetenpad, een moestuin en een afgezet deel met konijnen. Aan de 

buitenruimte grenst nog een wei waar dieren rondlopen. 
 
Op deze locatie wordt een team van zes pedagogisch medewerkers aangestuurd door een houder 
die tevens als beroepskracht werkzaam is. 
 
Inspectiegeschiedenis: 
 

Soort 
onderzoek 

Datum Bevindingen 

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. 

 
 
Huidig onderzoek 
Op d.d. maandag 25-05-2020 heeft een documentenonderzoek plaatsgevonden. De toezichthouder 
heeft de aanvraaggegevens van de houder beoordeeld.  
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Bevindingen 

De toezichthouder heeft geconstateerd dat er alleen sprake is van een wijziging van de 
rechtsvorm van de houder. De houder heeft een verklaring omtrent het gedrag overlegd, die 
voldoet aan de eisen. 

 
Uit interview met de houder blijkt dat er verder geen wijzigingen zijn. De werkwijze en de 
documenten blijven hetzelfde.  
 
De houder dient nadat de wijziging is doorgevoerd de beroepskrachten te koppelen aan de nieuwe 
houder/ BV. 
 

Conclusie 
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde voldoet aan de Wet 
Kinderopvang. 
 
 

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 en naleving handhaving 
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. 
 
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 01-05-2020 een wijzigingsverzoek bij de gemeente Sittard-Geleen ingediend 
betreffende een wijziging rechtsvorm.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot wijzigingen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie (01-05-2020) 
 

Personeel en groepen 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bij dit onderzoek heeft een controle plaatsgevonden van de verklaring omtrent het gedrag van de 

houder. De houder heeft in verband met de verandering van rechtsvorm van eenmanszaak naar BV 
een nieuwe verklaring omtrent het gedrag aangeleverd. Deze verklaring omtrent het gedrag 
voldoet aan de gestelde eisen. 
 
De houder dient er zorg voor te dragen dat alle medewerkers, die werkzaamheden uitvoeren voor 
het kinderdagverblijf, in het personenregister worden gekoppeld aan de juiste houder. 

 

Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor verklaring omtrent het gedrag. 
 

Gebruikte bronnen 

• Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersoon van de houder. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

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) 

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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 



 

8 van 9 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 25-05-2020 

Kinderdagverblijf 't Kuukske te Sittard 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf 't Kuukske 

Aantal kindplaatsen : 23 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Yvonne Josephine Johanna van Eijs 

KvK nummer : 54373093 
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 :  I.C.M Reijntjens- van den Kroonenberg 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Sittard-Geleen 
Adres : Postbus 18 

Postcode en plaats : 6130AA SITTARD 
 

Planning 
Datum inspectie : 25-05-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 25-05-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-05-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-05-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-05-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 02-06-2020 
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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. 

 
 
 

 
 
 

 


