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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. 

 

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. 

 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en heeft zich 

uitsluitend gericht op de tekortkomingen, die tijdens het jaarlijks onderzoek van 09-05-2022 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 ut Jubelke 

Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in 

het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Algemeen beeld van de opvanglocatie 

Kinderdagverblijf ut Jubelke is een particulier kinderdagverblijf dat is gevestigd in Geleen. Het is 

gehuisvest in een pand waarin tevens een praktijk voor fysiotherapie is gevestigd. De houder van 

het kinderdagverblijf is ook de eigenaar van de fysiotherapiepraktijk. 

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 48 

kindplaatsen. Er wordt opvang geboden in drie verticale stamgroepen met kinderen in de leeftijd 

van 0 tot 4 jaar. 

 

Kinderdagverblijf 't Jubelke beschikt over: 

• 3 groepsruimten; 

• een speelzaal;  

• gezamenlijke hal voor groep vlinders en Bloemen ( wordt op dit moment niet gebruikt); 

• buitenspeelruimte. 

 

De groepsruimten zijn ingericht met specifieke speelhoeken zoals een bouwhoek, een leeshoek en 

een huishoek. De sanitaire ruimte bevindt zich in de groepsruimte. De groep Bijen heeft een eigen 

keuken. De groep Vlinders en de groep Bloemen delen de keuken. Elke groep heeft één of 

meerdere slaapvertrekken. 

De buitenruimte betreft een binnentuin. Deze ruimte is ingericht met een ruime zandbak en 

verschillende speeltoestellen. Er is voldoende rollend materiaal en buitenspeelgoed aanwezig. 

 



 

 

4 van 10 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 02-08-2022 

ut Jubelke te Geleen 

 

De openingstijden van het kinderdagverblijf zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 

18:30 uur. 

 

Op deze locatie wordt een team van 9 pedagogisch medewerkers aangestuurd door de directeur. 

Het team wordt ondersteund door één beroepskracht in opleiding (BBL) en twee pedagogisch 

medewerkers in ontwikkeling (PMIO). 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

Soort 

onderzoek 

Datum Bevindingen 

Jaarlijks 

onderzoek 

09-05-

2022 

Tekortkoming bij het domein Personeel en groepen: 

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van het aantal 

beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 

Advies tot handhaven. 

Nader 

onderzoek 

15-02- 

2022 

De tekortkomingen uit het nader onderzoek d.d. 20-04-2021 zijn 

opgelost. 

Het advies tot handhaven komt te vervallen. 

Nader 

onderzoek 

27-09- 

2021 

De tekortkomingen uit het nader onderzoek d.d. 20-04-2021 zijn 

deels opgeheven. 

De tekortkoming op het domein Personeel en groepen, 

(opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker) blijft staan. 

Het advies tot handhaven blijft van kracht. 

Jaarlijks 

onderzoek 

20-04- 

2021 

Tekortkomingen op de volgende domeinen: 

• Personeel en groepen (opleidingseisen pedagogisch 

beleidsmedewerker); 

• Ouderrecht (informatie). 

Advies tot handhaving. 

Incidenteel 

onderzoek 

30-06- 

2020 

Positief advies uitbreiding aantal kindplaatsen van 29 naar 48. 

Jaarlijks 

onderzoek 

10-10- 

2019 

Geen tekortkomingen. 

 

Huidige onderzoek 

Op dinsdagochtend 02-08-2022 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden bij 

kinderdagverblijf ut Jubelke. Het onderzoek heeft zich uitsluitend gericht op de tekortkomingen met 

betrekking tot het domein Personeel en groepen (verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang en aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van het aantal 

beroepskrachten in opleiding en stagiaires) die tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 09-05-2022 zijn 

geconstateerd. 

 

Er heeft een documentenonderzoek plaatsgevonden en op de locatie is een gesprek geweest met 

de directeur. 

 

Bevindingen van het huidige onderzoek 

De houder zorgt ervoor dat de aan de locatie verbonden medewerkers in het personenregister 

kinderopvang zijn ingeschreven en gekoppeld aan de organisatie.  

Gelet op de bevindingen wat betreft de inzet van beroepskrachten in opleiding is het opstellen van 

een ontwikkelplan niet meer van toepassing. 
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De eerder geconstateerde tekortkomingen zijn hiermee opgeheven. 

 

Conclusie: 

Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet 

Kinderopvang. 

 

Het eerder gegeven advies tot handhaven komt hiermee te vervallen.  

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 

De vijf aanwezige beroepskrachten en de directeur zijn ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en 

personenregister kinderopvang. 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Bij kinderdagverblijf Ut Jubelke zijn op dit moment twee pedagogisch medewerkers in ontwikkeling 

in dienst (PMIO). 

 

Bij de inzet van PMIO' ers gelden eisen voor instroom en eisen die gesteld worden aan het 

ontwikkelplan. De houder kon tijdens het jaarlijks onderzoek geen ontwikkelplan voor beide 

medewerkers overleggen waarin onder andere is vastgelegd hoeveel uur de werkgever de 

medewerker formatief kan inzetten.  

 

Tijdens dit onderzoek geeft de directeur aan dat van één van de pedagogisch medewerkers in 

ontwikkeling het dienstverband beëindigd wordt per 20-09-2022. De andere pedagogische 

medewerker in ontwikkeling is op dit moment met ziekteverlof en gaat per november aanstaande 

een aantal maanden met zwangerschapsverlof. Gelet op bovenstaande is het opstellen van een 

ontwikkelplan nu niet van toepassing. 

 

De directeur zal er zorg voor dragen dat er een ontwikkelplan wordt opgesteld indien van 

toepassing. Dit zal bij het volgend jaarlijks onderzoek opnieuw beoordeeld worden.  

 

Conclusie: 
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De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet 

van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : ut Jubelke 

Website : http://www.jubelke.nl 

Aantal kindplaatsen : 48 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Ri Tuo B.V. 

Adres houder : Jubileumplein 6 

Postcode en plaats : 6161 ST Geleen 

KvK nummer : 81466013 

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 :  I.C.M Reijntjens- van den Kroonenberg 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sittard-Geleen 

Adres : Postbus 18 

Postcode en plaats : 6130 AA SITTARD 

 

Planning 

Datum inspectie : 02-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-08-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 08-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 15-08-2022 

 

 

 

 

 

 


