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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 Brunssum en heeft zich 

uitsluitend gericht op de tekortkomingen, die tijdens het jaarlijks onderzoek van 12-05-2022 zijn 

geconstateerd. 

 

De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 

 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek bij peuteropvang 

(geregistreerd als kinderdagverblijf) Pluk Brunssum Zuid. Na de feiten over de peuteropvang 

volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder 

uitgewerkt.  

 

Algemeen beeld van de opvanglocatie  

Peuteropvang Pluk Brunssum Zuid is één van de peuteropvang locaties van Stichting CMWW 

(Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk) en is gehuisvest in de Brede School 

Langeberg in Brunssum. In dit gebouw zijn tevens een basisschool, een kinderdagverblijf en 

buitenschoolse opvang van Kinderopvang HumanKind en Jeugd en Jongerenwerk gevestigd. 

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 32 

kindplaatsen. Er wordt opvang geboden in twee stamgroepen aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 

4 jaar. 

 

Deze locatie biedt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie aan door middel van 

het programma Speelplezier.  
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Inspectiegeschiedenis  

 

Soort 

onderzoek 

Datum Bevindingen 

Jaarlijks 

onderzoek 

12-05-

2022  

Tekortkomingen bij het domein Pedagogisch klimaat 

(voorschoolse educatie).  

Jaarlijks 

onderzoek 

24-03-

2021 

Geen tekortkomingen.  

Jaarlijks 

onderzoek 

03-03-

2020 

Geen tekortkomingen.  

Jaarlijks 

onderzoek   

05-02-

2019 

Geen tekortkomingen. 

 

Huidige onderzoek 

Op donderdag 09-06-2022 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden bij 

peuteropvang Pluk Brunssum Zuid. Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de 

voorwaarden die tijdens het vorige onderzoek niet voldeden. 

 

Er heeft een documentenonderzoek plaatsgevonden. De locatiemanager heeft de documenten 

digitaal toegezonden.  

 

Bevindingen van het huidige onderzoek 

De getoetste beroepskracht beheerst 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid (gesprekken 

voeren, spreken en luisteren) en Lezen. 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groepen bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie 

per acht kinderen. 

 

De eerder geconstateerde tekortkomingen zijn hiermee opgeheven. 

 

Conclusie 

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

Kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Voorschoolse educatie 

De toezichthouder heeft gecontroleerd of een van de vaste beroepskrachten aantoonbaar ten 

minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen beheerst.  

De houder heeft een certificaat van deze beroepskracht overhandigd. Deze beroepskracht beheerst 

3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid (gesprekken voeren, spreken en luisteren) en 

Lezen. 

 

Uit de presentielijsten en personeelsrooster van week 23 blijkt dat de verhouding tussen het aantal 

beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in een groep ten 

minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen is. De groepen bestaan uit 

maximaal 16 kinderen. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor voorschoolse educatie. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Personeelsrooster 

• presentielijst week 23 
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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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Pluk Brunssum Zuid 

Website : http://www.pluk-peuteropvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000024565679 

Aantal kindplaatsen : 32 

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 CMWW 

Adres houder : Prinses Beatrixstraat 1 

Postcode en plaats : 6443 AK Brunssum 

KvK nummer : 41070565 

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 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Brunssum 

Adres : Postbus 250 

Postcode en plaats : 6440 AG BRUNSSUM 
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Planning 

Datum inspectie : 07-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 23-06-2022 

 

 

 

 

 

 


