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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
De verhuizing van kinderdagverblijf Pukkie is de reden van dit onderzoek. 

 
Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten 

over kinderdagverblijf (verder te noemen als kdv) Pukkie volgen de bevindingen op hoofdlijnen. 
Deze bevindingen worden elders in het rapport per hoofdstuk verder uitgewerkt. 
 
Feiten over kdv Pukkie 
De houder is voornemens om op 01-07-2019 in exploitatie te gaan op de locatie aan du Commerce 
1 te Echt. Het betreft een verhuizing van het bestaande kdv aan de Diepstraat 4 te Echt. Op dit 
laatste adres heeft de houder een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor 14 

kindplaatsen kdv. Voor het nieuwe adres heeft de houder een registratie voor 16 kinderen 

aangevraagd. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden van de 
Wet Kinderopvang. De houder heeft met diverse documenten (en in diverse overleggen met de 

toezichthouder) aangetoond dat er redelijkerwijs aan de eisen voldaan kan worden. 
 
Enkele voorwaarden zijn niet beoordeeld, omdat de praktijk nog niet geobserveerd kan worden. 
Deze voorwaarden worden bij het eerstvolgend onderzoek getoetst. 
 
De houder is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. 
Bij de inspecties in 2017 en 2018 op het adres Diepstraat 4, Echt voldeed de houder aan de 

getoetste voorwaarden. 
 
Voor meer concrete informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende domeinen te 
lezen. 
 

De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruiksvergunning die de 
brandweer/gemeente met betrekking tot de brandveiligheid en bouw- en woningtoezicht 

met betrekking tot het bouwbesluit afgeeft. 
 
Ten tijde van de inspectie beschikt de houder nog niet over een gebruiksvergunning. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Registratie, wijzigingen en 
administratie'. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 

 
 Registratie 
 Wijzigingen 
 
Eerst wordt de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  

 

Registratie 
 
De houder is voornemens om een kinderdagverblijf te gaan exploiteren op het adres du Commerce 
1 te Echt.  
 
De aanpassingen en de inrichting van de ruimte zijn ten tijde van de inspectie nog in volle gang. 

 
Uit dit onderzoek blijkt dat de houder redelijkerwijs aan de gestelde eisen kan voldoen. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
 

Wijzigingen 
 
De reden van dit onderzoek is de verhuizing van kdv Pukkie van Diepstraat 4 te Echt naar du 
Commerce 1 te Echt. De houder heeft de wijziging van adres op 09-05-2019 medegedeeld aan het 
college van de gemeente Echt-Susteren met het verzoek de adresgegevens te gaan wijzigen. 

 

Conclusie: 
Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. L. Zeller, d.d. 04-06-2019) 
 Aanvraag Exploitatie 
 Personen Register Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Pedagogisch beleidsplan (versie juni 2019) 
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Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
 Pedagogische beleid 
 

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De inhoud van dit plan voldoet inhoudelijk 
aan wet- en regelgeving. 
 
Of de houder er zorg voor draagt dat er in de praktijk gehandeld wordt conform beleid is bij dit 

onderzoek niet getoetst. Dit zal wel getoetst worden bij het eerstvolgende onderzoek. 
 
Conclusie: 

Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. L. Zeller, d.d. 04-06-2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie juni 2019) 
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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 
 

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

Ten tijde van de inspectie constateert de toezichthouder dat in het Personenregister kinderopvang 
(PRK) geen VOG-verificatie (VOG: verklaring omtrent gedrag) van de houder is. 
 
Op 03-06-2019 maakt de toezichthouder hiervan melding bij de houder waarop de houder gelijk 

een nieuwe VOG aanvraagt. De nieuw aangevraagde VOG ontvangt de toezichthouder op 06-06-
2019. Het blijkt dat de juiste functieaspecten zijn gescreend en zijn goed bevonden. In het PRK 
blijkt ook dat de verificatie nu in orde is. 

 
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (houder, mw. L. Zeller, d.d. 04-06-2019) 
 Personen Register Kinderopvang 

 Verklaring omtrent gedrag van de houder 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

Eerst worden de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

Een kindercentrum dient een veiligheids- en gezondheidsbeleid te hebben waarin is beschreven hoe 
de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Het veiligheids- 
en gezondheidsbeleid beschrijft hoe het beleid, samen met de beroepskrachten, een continu proces 
is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. 

In het beleid moet staan hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag zo veel als mogelijk wordt 
beperkt en hoe het vierogenprincipe wordt toegepast. De achterwachtregeling maakt, indien van 
toepassing, onderdeel uit van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 
Inhoudelijk is het veiligheids- en gezondheidsbeleidbeleid bij een eerdere inspectie reeds getoetst 
en het blijkt te voldoen. Dit geldt ook voor de nieuwe locatie (er zijn weinig tot geen verschillen 
met de 'oude' locatie). 
 
Als aanvulling op het beleid heeft de houder in mei 2019 voor deze nieuwe locatie een zogeheten 
Quickscan (vanuit de Risicomonitor) gemaakt voor alle veiligheids- en gezondheidsrisico's. Via de 

Risicomonitor wordt geïnventariseerd of het beleid met daarbij behorende protocollen en 
werkafspraken passen bij de actuele situatie om risico's te beheersen.  
De houder heeft daardoor inzichtelijk wat de mogelijke risico's in en bij de nieuwe locatie kunnen 
zijn en heeft daar ook plannen van aanpak, maatregelen op gemaakt. De toezichthouder heeft de 
Quickscan en de maatregelen bij de risico's tijdens deze inspectie digitaal ingezien op locatie. 
 

De toezichthouder heeft tijdens de inspectie geconstateerd dat de binnen- en buitenruimten veilig 

kunnen zijn bij de start van exploitatie (zo wordt, onder andere, het hekwerk bij het 
buitenterrein nog geplaatst en wordt de toegangsdeur nog voorzien van een beveiliging). 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. L. Zeller, d.d. 04-06-2019) 
 Observatie(s) (d.d. 04-06-2019) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Quickscan Risicomonitor veiligheid en gezondheid 
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Accommodatie 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie en inrichting'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
 Eisen aan ruimtes 
 

Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 

Er is 198m² binnenspeelruimte beschikbaar. Hiermee beschikt het kindercentrum over ten minste 
3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
 
Het aangrenzend buitenterrein is van origine 58m² groot. De houder heeft er nog een stuk bij 

verkregen van 7m² waardoor het totale buitenterrein 65m² groot is. Het kindercentrum beschikt 
daardoor over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Het buitenterrein wordt nog voorzien van een hekwerk. De houder geeft aan dat dit geplaatst gaat 

worden in week 25-2019. 
 
In het gebouw is een afzonderlijke slaapruimte. De houder is voornemens hierin 10 slaapplekken te 
creëren. 
 
Ten tijde van het inspectiebezoek zijn de binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven 
gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, nog niet ingericht. Dit onderdeel is zodoende niet in 

dit onderzoek beoordeeld, maar zal worden meegenomen bij het eerstvolgend onderzoek. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. L. Zeller, d.d. 04-06-2019) 

 Observatie(s) (d.d. 04-06-2019) 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

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 kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 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 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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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) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

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 : KDV Pukkie 

Website : http://www.kdv-pukkie.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
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 : Linda Adriana Francisca Zeller 
Website : www.kdv-pukkie.nl 
KvK nummer : 14085720 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  F. van Bladel 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Echt-Susteren 
Adres : Postbus 450 
Postcode en plaats : 6100AL ECHT 

 
Planning 
Datum inspectie : 04-06-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 11-06-2019 
Vaststelling inspectierapport :  
Verzenden inspectierapport naar houder :  
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
 
 
 
 
 

 


