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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.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden.
De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de weten regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven.
De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en
verantwoorde kinderopvang.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Maastricht en heeft zich
uitsluitend gericht op de tekortkomingen, die tijdens het onderzoek van 23-06-2020 zijn
geconstateerd.
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van een nader onderzoek bij kinderdagverblijf Lewieke.
Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in
het rapport per domein verder uitgewerkt.
Kinderdagverblijf Lewieke is een particuliere kinderopvangorganisatie en onderdeel van
Kindcentrum Aloysius. Het kinderdagverblijf is gevestigd in Basisschool Aloysius in het centrum van
Maastricht. Ook de voorschoolse opvang van dezelfde houder en een buitenschoolse opvang van
een andere kinderopvangorganisatie maakt deel uit van het kindcentrum.
In het Landelijk Register Kinderopvang staat het kinderdagverblijf geregistreerd voor maximaal 48
kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar verdeeld over
drie horizontale stamgroepen.
Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over drie groepsruimtes die passend ingericht zijn naar
behoefte en ontwikkeling van de kinderen. De babygroep is ruim en in de open groepsruimte
kunnen kinderen op de grond voorzien van (speel)matten spelen. De dreumes-peuter- en
peutergroep hebben verschillende speelhoeken zoals een huishoek, bouwhoek, zithoek en eet- en
drinkgedeelte. Aan de voorzijde van de locatie bevindt zich de buitenspeelruimte.
Het kinderdagverblijf is elke werkdag geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur. Bij dit
kinderdagverblijf wordt in twee groepen door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie
aangeboden door middel van het programma Uk en Puk (Schatkist).
Bij deze locatie werken vaste pedagogisch medewerkers. Zij worden ondersteund door de houder,
leidinggevende en assistent leidinggevende. Verder zijn er nog twee groepshulpen, een
interieurverzorgster, twee stagiaires en een administratief medewerkster werkzaam en komt af en
toe een oud werkneemster op bezoek. Het team wordt gecoacht door de pedagogisch
beleidsmedewerker van deze locatie.
Inspectiegeschiedenis
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Soort
onderzoek
Jaarlijks
onderzoek

Datum

Bevindingen

25-102018

Tekortkomingen met betrekking tot de volgende domeinen:
•
•
•

Nader
onderzoek

09-012019

Pedagogisch klimaat (voorschoolse educatie; opleidingsplan
voorschoolse educatie)
Personeel en groepen (verklaring omtrent het gedrag en
inschrijving in het personenregister kinderopvang)
Veiligheid en gezondheid (veiligheids- en gezondheidsbeleid;
verschillende voorwaarden)

Advies tot handhaven.
Nader onderzoek domeinen Personeel en groepen en Veiligheid en
gezondheid.
Tekortkomingen Personeel en groepen opgelost.
Aantal tekortkomingen Veiligheid en gezondheid niet opgelost.

Nader
onderzoek
Nader
onderzoek

18-022019
06-032019

Jaarlijks
onderzoek

18-072019

Advies tot handhaven blijft op dit domein van kracht.
Nader onderzoek domein Pedagogisch klimaat. Tekortkoming
opgelost. Advies tot handhaven vervalt.
Nader onderzoek domein Veiligheid en gezondheid.
Tekortkomingen opgelost.
Advies tot handhaven vervalt.
Uitbreiding kindplaatsen van 45 naar 48.
Tekortkomingen domeinen Personeel en groepen en Veiligheid en
gezondheid.

Nader
onderzoek

Jaarlijks
onderzoek

15-102019

Advies tot handhaven.
Tekortkomingen domeinen Personeel en groepen en Veiligheid en
gezondheid opgelost.

23-062020

Advies tot handhaven vervalt.
Tekortkomingen domeinen Pedagogisch klimaat en Ouderrecht.
Advies tot handhaven.

Huidige onderzoek
Op maandagochtend 26-10-2020 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf
Lewieke. Het onderzoek heeft zich gericht op de tekortkomingen met betrekking tot de domeinen
Pedagogisch Klimaat en Ouderrecht die tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 23-06-2020 zijn
geconstateerd.
Tijdens het huidige onderzoek zijn de VVE kwalificaties en 3F taalcertificaten van de aanwezige
beroepskrachten voorschoolse educatie beoordeeld inclusief de 3F taalcertificaten van de
beroepskrachten die tijdens het vorig onderzoek niet aantoonbaar over dit taalniveau beschikten.
Daarnaast is het opleidingsplan voorschoolse educatie opnieuw beoordeeld en gecontroleerd of de
houder de inspectierapporten op de website heeft geplaatst.
Bevindingen van het huidige onderzoek
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De aanwezige vier beroepskrachten voorschoolse educatie beschikken over een geldig VVEcertificaat en aantoonbaar over taalniveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en
Lezen. Daarnaast beheersen twee beroepskrachten die tijdens het vorig onderzoek niet voldeden
aan de taaleis, nu aantoonbaar over het vereiste taalniveau.
De inzet van beroepskrachten voorschoolse educatie in relatie tot het aantal kinderen voldoet aan
de gestelde eisen.
De houder heeft een opleidingsplan VVE opgesteld dat voldoet aan de gestelde voorwaarden.
De houder heeft de inspectierapporten op de website geplaatst.
De eerder geconstateerde tekortkomingen zijn hiermee opgeheven.
Conclusie
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoet aan de Wet
Kinderopvang. Het advies tot handhaven op de domeinen Pedagogisch Klimaat en Ouderrecht komt
hiermee te vervallen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Voorschoolse educatie
De vier aanwezige beroepskrachten voorschoolse educatie hebben een geldig bewijs van scholing
voor het verzorgen van voorschoolse educatie en beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op
de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Ook twee beroepskrachten die tijdens het
vorige onderzoek niet aantoonbaar over het vereiste taalniveau beschikten, zijn inmiddels in het
bezit van een taalcertificaat en beheersen hiermee aantoonbaar taalniveau 3F.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
De houder heeft voor het jaar 2020-2021 een opleidingsplan opgesteld dat voldoet aan de eisen.
Uit het opleidingsplan blijkt dat de kennis en vaardigheden omtrent voorschoolse educatie worden
onderhouden door het aanbieden van een VE-scholing en VE-coaching.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor voorschoolse educatie.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (met de aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2020-2021)
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Ouderrecht
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Informatie
De houder heeft de inspectierapporten op haar website geplaatst.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot informatie.
Gebruikte bronnen
•

Website

7 van 11
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 26-10-2020
Kinderopvang en Peuterspeelzaal Lewieke te Maastricht

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
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plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderopvang en Peuterspeelzaal Lewieke

Website

: http://www.aloysius-bs.nl

Aantal kindplaatsen

: 48

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

: Kinderopvang en Peuterspeelzaal Lewieke

Adres houder

: Postbus 869

Postcode en plaats

: 6200 AW Maastricht

Website

: http://www.aloysius-bs.nl

KvK nummer

: 41077088

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

: N. Custers

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Maastricht

Adres

: Postbus 1992

Postcode en plaats

: 6201 BZ MAASTRICHT

Planning
Datum inspectie

: 26-10-2020
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Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 04-11-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 05-11-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 05-11-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 12-11-2020
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