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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 Kerkrade en heeft zich 

uitsluitend gericht op de tekortkomingen, die tijdens het jaarlijks  onderzoek van 28-04-2022 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 Peninna. 

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 

Peninna kinderopvang is een kleinschalige kinderopvangorganisatie in de gemeente Kerkrade. De 

houder exploiteert één kinderdagverblijf en één vestiging voor buitenschoolse opvang. Het 

kinderdagverblijf is samen met de buitenschoolse opvang gevestigd in een bijgebouw van Rolduc te 

Kerkrade.  

 

Kinderdagverblijf Peninna staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd voor 

maximaal 32 kindplaatsen. 

De houder had een wijzigingsverzoek bij de gemeente Kerkrade ingediend. De aanvraag wijziging 

aantal kindplaatsen van 32 naar 48 is door de gemeente geaccordeerd maar niet doorgevoerd in 

het Landelijk Register Kinderopvang. 

 

Inspectiegeschiedenis 

  

Soort 

onderzoek  

Datum  Bevindingen  

Jaarlijks 

onderzoek  

28-04-

2022 

Tekortkomingen bij het domein “Personeel en groepen” 

(opleidingseisen) en het domein "Accommodatie" 

(buitenspeelruimte).  

Advies tot handhaven. 

Jaarlijks 

onderzoek 

02-11-

2021 

Geen tekortkomingen.  

Jaarlijks 

onderzoek 

10-03-

2020 

Herstelaanbod bij de domeinen:  

• “Personeel en groepen” (inzet pedagogisch 
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beleidsmedewerker) 

• "Veiligheid en gezondheid" (veiligheid en gezondheidsbeleid) 

• "Ouderrecht" (informatie) 

 

Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. 

Geen tekortkomingen. 

 

Positief advies uitbreiding kindplaatsen van 16 naar 32. 

Onderzoek na 

registratie   

11-09-

2019  

Tekortkoming bij het domein "Personeel en groepen" (diploma 

pedagogisch medewerker). 

Advies tot handhaven. 

 

De gemeente heeft niet gehandhaafd. Tijdens de reguliere 

inspectie in 2020 wordt de voorwaarde opnieuw beoordeeld.   

Onderzoek voor 

registratie  

26-06-

2019 

Positief advies opname in het Landelijk Register Kinderopvang. 

 

Huidige onderzoek 

Op dinsdagmiddag 27-09-2022 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden bij 

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

betrekking tot het domein "Personeel en groepen" (opleidingseisen) en onderdeel "Accommodatie" 

(eisen aan de buitenspeelruimte) die tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 28-04-2022 zijn 

geconstateerd. 

 

Op de locatie is een gesprek geweest met de locatieverantwoordelijke en houder. De 

buitenspeelruimtes zijn opnieuw beoordeeld.  

 

Bevindingen van het huidige onderzoek 

De houder heeft aangetoond dat de beroepskracht zonder juiste beroepskrachtkwalificatie sinds 

01-09-2022 niet meer werkzaam is bij kinderdagverblijf Peninna. 

 

De buitenspeelruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn 

veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 

op te vangen kinderen. 

 

Conclusie 

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

Kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 

Het eerder gegeven advies tot handhaven komt hiermee te vervallen.  
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Opleidingseisen 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Opleidingseisen 

Uit het jaarlijks onderzoek d.d. 28-04-2022 bleek dat één aanwezige beroepskracht niet 

kwalificeerde om te werken in de kinderopvang.  

 

De houder heeft aangetoond dat deze beroepskracht sinds 01-09-2022 niet meer werkzaam is bij 

kinderdagverblijf Peninna.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor opleidingseisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• bewijs beëindigen contract beroepskracht 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk Accommodatie beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Het kinderdagverblijf heeft een grote speelplaats van ± 700 m en is aangrenzend aan de ingang 

van het kindercentrum. Deze ruimte is geheel geasfalteerd. Een gedeelte is bestemd voor het 

parkeren van auto's. Deze ruimte wordt afgeschermd met pionnen. De toegangspoort is op 

afgesproken tijden gesloten. Zodoende zijn de buitenspeelruimtes geheel afgesloten en veilig als 

de kinderen buiten gaan spelen.  

 

Naast deze buitenspeelruimte is op het terrein een buitenspeelplaats van ± 94 m² die ingericht is 

met een grote tafel en stoelen, een buitenspeelkeuken, een zandbak en een houten huisje. Er is 

rollend materiaal en buitenspeelgoed zoals ballen aanwezig. Deze buitenspeelruimte is gedeeltelijk 

omheind en is niet aangrenzend aan het kindercentrum.  Deze buitenspeelruimte is ingericht en 

bestemd voor de dreumesen en peuters. 

 

Daarnaast heeft de houder een klein gedeelte van de grote speelplaats speciaal ingericht voor de 

allerkleinsten (baby's). Deze ruimte is veilig, toegankelijk en aangrenzend aan het kindercentrum. 

Deze buitenspeelruimte is geheel omheind en bekleed met gras. Er staan bomen om 

schaduwplekken te creëren. Als de baby's buiten gaan spelen wordt speelgoed meegenomen naar 

buiten. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor de eisen aan ruimtes. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peninna 

Website : http://www.peninna.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000042445914 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kim Heiltje Thea Bindels 

KvK nummer : 66029511 

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 :  K. Klinkers 

I.C.M Reijntjens- van den Kroonenberg 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Kerkrade 

Adres : Postbus 600 

Postcode en plaats : 6460 AP KERKRADE 

 

Planning 

Datum inspectie : 27-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 03-10-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 03-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 10-10-2022 

 

 

 

 

 

 


