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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. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij deze uitgevoerde inspectie. Na de feiten over de 
kinderdagopvang, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per 
domein verder uitgewerkt. 
 
Feiten over kinderdagverblijf ’t Knienke te Melick 
Kinderdagverblijf ’t Knienke is onderdeel van Stichting Kinderopvang Roerstreek. Deze 
kinderopvangorganisatie exploiteert een aantal kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang in de 
Roerstreek. 
 
Kinderdagverblijf ’t Knienke is gehuisvest in het centrum van Melick. 
De dagopvang heeft twee verticale groepen (0 - 4-jarigen). 
 
Het kindercentrum is met 45 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
2016: op grond van een nader onderzoek is geconcludeerd dat er niet aan de voorwaarden is 
voldaan. Er is een overtreding met betrekking tot de beroepskracht-kindratio geconstateerd. 
Op grond van een later dat jaar uitgevoerd regulier onderzoek is geconcludeerd dat het knelpunt is 
komen te vervallen. 
2017: op grond van het onderzoek is geconcludeerd dat er aan de voorwaarden is voldaan. 
2018: Tijdens het in december 2018 uitgevoerd onderzoek is er een overtreding geconstateerd met 
betrekking tot de stabiliteit van de opvang geconstateerd. 
 
Bevindingen nader onderzoek   
Het nader onderzoek is uitgevoerd op 25 februari 2019. Er is op grond van de bezettingslijsten en 
personeelsinzet beoordeeld of er aan het vaste gezichtencriterium is voldaan. 
 
Naar aanleiding van het onderzoek is geconcludeerd dat de in december 2018 geconstateerde 
overtreding is komen te vervallen. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
Tijdens het in december 2018 uitgevoerde regluiere onderzoek is naar voren gekomen dat er op 
één dagdeel niet aan het vaste gezichtencriterium werd voldaan. Dit onderdeel is tijdens dit nader 
onderzoek opnieuw beoordeeld. 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Op grond van het huidige onderzoek is gebleken dat het knelpunt is komen te vervallen. De 
personeelsplanning is van dien aard dat er aan de voorschriften is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Presentielijsten (februari 2019) 
 Personeelsrooster (februari 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : 't Knienke 
Website : http://www.kinderopvang.roerstreek.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000041067813 
Aantal kindplaatsen : 45 
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 : Stichting Kinderopvang Roerstreek 
Adres houder : Vurensteeg 2 
Postcode en plaats : 6061EJ Posterholt 
Website : www.kinderopvang-roerstreek.nl 
KvK nummer : 41067813 
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 :  Ad Koch 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Roerdalen 
Adres : Postbus 6099 
Postcode en plaats : 6077ZH SINT ODILIENBERG 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 04-03-2019 
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