
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Allerleefste Kinderopvang (KDV) 
Bettinumstraat 27a 
6122BL Buchten 

Registratienummer 663996430 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Zuid Limburg 
In opdracht van gemeente:  Sittard-Geleen 

Datum inspectie:    22-05-2018 
Type onderzoek :   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 24-05-2018 

 



 

2 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 22-05-2018 
Allerleefste Kinderopvang te Buchten 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 

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

Observaties en bevindingen .............................................................................................. 5 

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 6 

Gegevens voorziening ...................................................................................................... 7 

Gegevens toezicht ........................................................................................................... 7 



 

3 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 22-05-2018 
Allerleefste Kinderopvang te Buchten 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en heeft zich 
uitsluitend gericht op de tekortkomingen, die tijdens het onderzoek van 19-03-2018 zijn 

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

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek bij Kinderdagverblijf 
Allerleefste te Buchten. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste 
bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

  

Kinderopvangorganisatie Allerleefste is een kleinschalige kinderopvang gevestigd in de voormalige 
kleuterschool van Buchten. In het pand is kinderdagverblijf Allerleefste en de gelijknamige 
buitenschoolse opvang gehuisvest. 
Het kinderdagverblijf beschikt over twee goepsruimten, een ravotruimte en een ruim bemeten 
buitenspeelplaats. De inrichting van de binnen-en buitenruimte is afgestemd op de doelgroep. 

Het kinderdagverblijf is vijf dagen per week van 7:15-18:15 uur geopend en biedt tevens 
voorschoolse opvang aan. 
  
In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 32 
kindplaatsen. Er wordt opvang geboden in twee groepen namelijk een verticale groep met kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en een combinatiegroep met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Op 
rustige dagen worden de kinderen van beide groepen samengevoegd in één ruimte. 

  
Bij kinderopvangorganisatie Allerleefste zijn vijf vaste beroepskrachten, twee beroepskrachten in 
opleiding, een stagiaire en drie vrijwilligers werkzaam. Zij worden aangestuurd door de houder die 
ook werkzaam is als beroepskracht. 
  

Inspectiegeschiedenis: 
  

Soort onderzoek  Datum  Bevindingen  

Jaarlijks 
onderzoek 

25-11-
2016 

Geen tekortkomingen geconstateerd. 

Jaarlijks 
onderzoek 

26-09-
2017 

Geen tekortkomingen geconstateerd. 

Jaarlijks 
onderzoek 

19-03-
1018 

Tekortkomingen op het domein personeel en groepen 
geconstateerd. 
Advies tot handhaving gegeven. 

  
  
Huidige onderzoek 
Op dinsdagmiddag 22 mei 2018 heeft er heeft een onaangekondigd bezoek plaatsgevonden bij 
kinderdagverblijf De Allerleefste te Buchten. Het onderzoek heeft zich uitsluitend gericht op de 
tekortkomingen die tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 19-03-2018 zijn geconstateerd. 

Tijdens dit onderzoek is getoetst of aan kinderen tot één jaar maximaal twee beroepskrachten zijn 

toegewezen en of bij kinderen boven de één jaar maximaal drie beroepskrachten zijn toegewezen. 
  
Conclusie 
De houder heeft direct maatregelen genomen om de bij het voorgaande onderzoek geconstateerde 
tekortkomingen op te lossen. Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. 
De houder heeft er namelijk voor gezorgd dat op beide groepen twee vaste beroepskrachten 

werkzaam zijn waarvan er per dag tenminste één aanwezig is. 
  
Hiermee zijn de tekortkomingen op het domein 'Personeel en groepen' opgelost en kan het eerder 
afgegeven advies tot handhaven komen te vervallen. 
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Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. 
  
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
  
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 19 maart 2018 kon de houder niet aantonen wie de vaste 
beroepskrachten per kind zijn. Hierdoor kon niet getoetst worden of aan het vaste gezichten 
criterium werd voldaan. 
  
Tijdens het huidige onderzoek maakt de houder inzichtelijk wie de vaste beroepskrachten van 

kinderen zijn. Uit een steekproef van de presentielijsten en personeelsroosters blijkt dat: 
 Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van 
dat kind. 

 Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van 

dat kind. 
  
  

Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden van stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. Strijkers, houder) 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Allerleefste Kinderopvang 

Vestigingsnummer KvK : 000032304188 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Daisy Elisabeth Martinus Cornelia Strijkers 

KvK nummer : 63382695 
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 : 22-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 24-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 01-06-2018 
 
 
 
 
 

 
 

 


