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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
  
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Maastricht en heeft zich 
uitsluitend gericht op de tekortkomingen, die tijdens de inspectie van 25-07-2016 zijn 
geconstateerd. 
  
Voor de tekortkomingen met betrekking tot 'Ouderrecht: Klachten en geschillencommissie 2016' is 
de hersteltermijn nog niet verlopen. Daarom wordt de betreffende voorwaarde niet in dit 
onderzoek meegnomen. Deze zal in een ander nader onderzoek getoetst worden. 
  
 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek bij Kinderdagverblijf Noach. Na 
de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Kinderdagverblijf Noach is gevestigd in de Maastrichtse woonwijk Eyldergaard. De locatie is 
onderdeel van Stichting Noach, een kleinschalige kinderopvangorganisatie. Noach werkt vanuit 
geheel eigen (antroposofisch georiënteerde) pedagogische inzichten over de ontwikkeling van het 
kind. Deze visie is gestoeld op de visie van de pedagoog Rudolf Steiner. 
  
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat deze locatie geregistreerd voor 
maximaal 67 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
verdeeld over 6 ontwikkelingsgroepen. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Bij het onderzoek van 25-07-2016 zijn tekortkomingen geconstateerd op de volgende domeinen: 
x Pedagogisch klimaat: Voorschoolse educatie; Niet alle pedagogisch medewerker hadden een 

VVE-certificaat. 
x Personeel en groepen: Verklaring omtrent het gedrag; Niet alle verklaringen omtrent het 

gedrag voldeden aan de eisen. 
x Veiligheid en gezondheid: Meldcode Kindermishandeling; De dagelijkse leiding was 

onvoldoende op de hoogte van de wettelijke meldplicht. 
x Ouderrecht: Klachten en geschillen 2016; De interne klachtenregeling voldeed niet aan de 

eisen. 
  
De gemeente Maastricht heeft een handhavingstraject opgestart. Hierbij zijn verschillende 
hersteltermijnen. 
  
  
Bevindingen: 
Tijdens het huidige nader onderzoek is geconstateerd dat de houder de tekortkomingen ten 
aanzien van de certificaten voorschoolse educatie en de kennis en het gebruik van de wettelijke 
meldplicht heeft opgelost. 
  
De tekortkomingen ten aanzien van de verklaringen omtrent het gedrag zijn slechts gedeeltelijk 
opgelost. Hiermee blijft een tekortkoming op het domein bestaan: 
x Personeel en groepen: Verklaring omtrent het gedrag 
  
 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘pedagogisch klimaat’. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
x Voorschoolse educatie 
   
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
  
 
Voorschoolse educatie 
 
Het kinderdagverblijf werkt met de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) methode Speelplezier. 
Deze methodiek is ontwikkelingsgericht en heeft het spel van het kind als uitgangspunt. Leidsters 
begeleiden de kinderen spelenderwijs naar de volgende stap in hun ontwikkeling. Bij deze 
begeleiding en thema’s staan de drie I’s centraal: Inleven, Interveniëren en Inspireren. Om de 
ontwikkeling van de kinderen te volgen worden activiteiten en observaties gedaan. Het 
introduceren en herhalen van nieuwe woorden speelt daarbij een belangrijke rol. 
  
Vanwege de sterke groei van de organisatie zijn meerdere beroepskrachten nog in opleiding voor 
het certificaat Speelplezier. Ze zijn gestart in sept/okt 2016. De VVE-certificaten van 9 
aanwezige beroepskrachten zijn beoordeeld. Hiervan zijn vier beroepskrachten nog in opleiding. De 
houder heeft echter van allen een certifcaat overlegd dat aangeeft dat de beroepskrachten voldoen 
'aan alle voorwaarden voor het certificaat pedagogisch medewerker VVE-Speelplezier Antroversie.' 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder voor de getoetste voorwaarde voldoet aan de eisen 
op het gebied van Vroeg-Voorschoolse Educatie. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. C. Hofman en mw. P. Weeda) 
x VVE-certificaten 
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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: 
x Verklaringen omtrent het gedrag 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Bij de vorige inspectie voldeden twee verklaringen omtrent het gedrag niet. De verklaringen 
omtrent het gedrag van de betreffende beroepskracht en vrijwilliger zijn bij het huidig onderzoek 
wederom gecontroleerd. 
  
De houder heeft een nieuwe verklaring omtrent het gedrag overlegd van de beroepskracht. Deze 
voldoet aan de eisen. 
  
De houder kan geen nieuwe verklaring omtrent het gedrag overleggen van de vrijwilliger. De laatst 
afgegeven verklaring omtrent het gedrag van deze vrijwilliger dateert van 14-04-2014. De 
verklaring van een vrijwilliger mag niet ouder zijn dan twee jaar. Deze termijn is dus ruim 
overschreden. 
  
Conclusie: 
Eén verklaring omtrent het gedrag voldoet niet aan de gestelde voorwaarden. 
  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

  

 Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder 
dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. C. Hofman en mw. P. Weeda) 
x Verklaringen omtrent het gedrag 
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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: 
x Meldcode kindermishandeling 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Uit interview blijkt dat de houders op de hoogte zijn van de wettelijke meldplicht. Het onderwerp is 
tevens besproken in een vergadering met alle leidsters.  
  
Conclusie: 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de wettelijke meldplicht. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. C. Hofman en mw. P. Weeda) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Noach 
Website : http://www.noachkinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 67 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Noach 
Adres houder : Keersboomgaard 25 
Postcode en plaats : 6227EX Maastricht 
Website : http://noachkinderopvang.nl 
KvK nummer : 14068746 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zuid Limburg 
Adres : Postbus 2022 
Postcode en plaats : 6160HA GELEEN 
Telefoonnummer : 046-8506666 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Oude Alink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Maastricht 
Adres : Postbus 1992 
Postcode en plaats : 6201BZ MAASTRICHT 
 
Planning 
Datum inspectie : 26-01-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 15-02-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 


