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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere het gebied van de
pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen (Wet kinderopvang). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) éénmaal
bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang door een toezichthouder van de GGD.
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.
Op de laatste pagina's van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de
Wet kinderopvang.
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl.
De locatie
Kinderdagverblijf (KDV) Het Stokpaardje is in 2011 opgericht als kleinschalig kindercentrum in een
landelijke, agrarische omgeving. Hiervoor is het voorste gedeelte van de stalhouderij & kleine
paardenfokkerij Veldt omgebouwd tot kindercentrum. Het KDV vangt kinderen op in twee
stamgroepen. De opvang is met ingang van 5 januari 2015 van één verticale groep naar twee
horizontale stamgroepen gegaan. Op dit moment wordt de werkwijze in stappen teruggebracht
naar werken in één verticale groep met een kindaantal van maximaal 14. Op 4 van de 5
opvangdagen is deze werkwijze al gerealiseerd, op de donderdag is het kindaantal nog niet naar
beneden bijgesteld.
Het Stokpaardje is 5 dagen per week geopend van 07.30 tot 18.00 uur.
Inspectiehistorie
In voorgaande jaren voldeed de houder aan de getoetste eisen.
De inspectierapporten zijn in te zien op www.lrkp.nl.
De inspectie
Dit jaarlijkse onderzoek heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 4 december 2017.
De toezichthouder heeft de (pedagogische) praktijk geobserveerd en beoordeeld en de
binnen- en buitenruimten geïnspecteerd.
Daarnaast zijn verschillende documenten beoordeeld en zijn gesprekken gevoerd met de
beroepskrachten en de houder.
Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. Zie verder de toelichtingen in het rapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan,
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk.
Tijdens dit onderzoek is onderzocht of het pedagogisch beleidsplan onder andere de werkwijze in
de praktijk van de opvang beschrijft, alsmede de (spel)activiteiten buiten de stamgroep en de
beschrijving van de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven.
Daarnaast is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de
vier wettelijke pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) in het algemeen en het
pedagogisch beleidsplan van de organisatie.
Pedagogisch beleid
In 2015 heeft de houder een extra ruimte aangebouwd en een uitbreiding aangevraagd tot
18 kindplaatsen. Hierop wil de houder terugkomen en brengt daarom het kindaantal weer terug
naar 14. Dit is als volgt in het pedagogisch beleid, versie november 2017, verwoord:
....Bij het Stokpaardje worden momenteel maximaal 18 kinderen opgevangen in twee horizontale
stamgroepen. Eén groep bestaat uit maximaal 7 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2,5 jaar. .....Voor
elke stamgroep is een aparte ruimte, deze is ingericht en aangepast aan de leeftijd van de
kinderen in deze stamgroep..... Overgangsfase: In de toekomst zal gewerkt worden in één verticale
groep met maximaal 14 kinderen. Er is momenteel sprake van een dag waarin nog gewerkt wordt
in twee groepen en meerdere dagen waarin gewerkt wordt in één groep......
Tijdens de inspectie waren 12 kinderen aanwezig, 4 kinderen tussen 0 en 2 jaar in de achterste
ruimte met 1 beroepskracht en 8 kinderen in de leeftijd tussen 2 en 4 jaar in de voorste ruimte
met 2 beroepskrachten. De kinderen gebruikten de lunch in hun eigen ruimte.
De houder zal deze werkwijze nog nader evalueren met de beroepskrachten.
Wanneer de groepsgrootte op alle dagen teruggebracht is naar 14 zal de houder de achterste
ruimte mogelijk een andere invulling geven en de opvang concentreren in één opvangruimte.
Een aantal van de beroepskrachten zal in december 2017 een kinderopvang bezoeken waar
gewerkt wordt met het programma Sporen. Dit Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma is
ontwikkeld om kinderen met taalachterstand in hun eigen tempo (inter)actief spelenderwijs te laten
leren.
Het is gebaseerd op de zienswijze van Reggio Emilia en sluit aan op de visie van Het Stokpaardje.
Pedagogische praktijk
De uitgangspunten van het pedagogisch plan en andere (pedagogische) beleidsstukken worden
door de houder onder de aandacht gehouden bij de beroepskrachten tijdens teamoverleg.
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie
pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt.
Hierin staan de indicatoren waarmee de uitwerking van de pedagogische basisdoelen in de praktijk
wordt beoordeeld. Indicatoren uit dit veldinstrument zijn cursief weergegeven.
Sociale competentie
Samen spelen samen leren
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden.
De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie).
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Praktijkvoorbeeld:
Bij binnenkomst van de toezichthouder hielpen twee beroepskrachten in het halletje de aanwezige
peuters met het aandoen van de jassen en rubberen laarzen. Sommigen waren met zwarte
pietenschmink en pietenpetten getooid. Zo kleurrijk versierd ging het groepje samen buiten spelen.
Ondanks het druilerige weer die dag hadden de kinderen buiten veel plezier met de dieren achter
het hek bij het speelgedeelte, waar zij even later een kring rondom een boomstam vormden om
samen te dansen, te zingen en te keuvelen.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar
elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de
wederzijdse relatie en interactie.
Praktijkvoorbeeld
Na het spel in groepsverband mochten de kinderen buiten zelf een activiteit uitzoeken.
De een fietste over het speelplein, de ander had een (kinder)bezem gepakt om de regenplassen te
verplaatsen. Na deze buitenactiviteiten kwamen de kinderen in subgroepjes weer naar binnen,
waar zij de beroepskracht mochten helpen met tafeldekken. Omdat nog niet iedereen terug was,
mocht ieder kind aan tafel een boekje uitzoeken om de tijd door te brengen totdat allen aan tafel
zouden zijn.
Dit werd als vast ritueel herkend en gewaardeerd. Terwijl de een zijn boekje alléén inkeek, doken
twee anderen samen in een boekje en wezen elkaar op wat zij zagen.
Overdracht van normen en waarden
Eenduidig handelen
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en
behoefte van individuele kinderen.
Praktijkvoorbeeld
Tijdens de lunch werden de kinderen gestimuleerd om zelf hun boterham te smeren. Een van de
beroepskrachten had per vergissing voor een kleiner kind al vast een broodje gesmeerd. Het kind
liep daarop verdrietig van tafel. De beroepskracht liet het even begaan en liep toen naar het kind
toe om hem op kindhoogte haar verontschuldiging aan te bieden "dat was een foutje van mij!
De volgende boterham mag je weer zelf smeren. Kom je weer terug aan tafel?" En ja, dat was oké.
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien
in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (mailcontact met de voorzitter van de oudercommissie)

Observaties

Website

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten,
stagiaires en beroepskrachten in opleiding.
Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, passende
beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en
aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio) gekeken.
Verklaring omtrent het gedrag
Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid
continu gescreend op functieaspecten passend bij hun functie, de zogenaamde continue screening.
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen werkzaam bij het
kindercentrum steekproefsgewijs beoordeeld.
De beoordeelde VOG’s voldoen aan de gestelde eisen.
Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft de diploma’s van de beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde
documenten betreffen een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO
kinderopvang is opgenomen.
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.
Opvang in groepen
Het Stokpaardje vangt op 4 dagen in de week maximaal 14 kinderen op. Op dit moment worden
deze kinderen in 2 groepen verdeeld (zie ook 1.1 pedagogisch beleid). Op donderdag vangt het
Stokpaardje maximaal 18 kinderen op, verdeeld in 2 groepen. In het beleidsplan is aangegeven dat
de opvang in de toekomst zal worden aangeboden in één verticale groep.
Hiermee voldoet de houder aan de gestelde voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de
planning van de aankomende periode en presentielijsten van de afgelopen periode.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in
de groep is conform de voorwaarden.
Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting:

babygroep: vier kinderen, een beroepskracht

peutergroep: acht kinderen en twee beroepskrachten;
Hiermee voldoet de houder aan de gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties

Website

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster

Notulen teamoverleg (31 oktober 2017)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in
een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel
mogelijk is gewaarborgd.
Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In november 2017 is de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd. De risico-inventarisaties zijn
door de beroepskrachten digitaal in te zien.
In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen.
Op grond van de gesprekken en de observatie van de praktijk op de groep is geconcludeerd dat de
beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste
wijze in praktijk brengen.
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties

Protocol vierogenprincipe

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Veiligheidsverslag (28 november 2017)

Gezondheidsverslag (28 november 2017)

Pedagogisch beleidsplan

Notulen teamoverleg (31 oktober 2017)
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Ouderrecht
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen betreffende de wijze waarop de houder de ouders
betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van
zaken in het kindercentrum en over minimaal het meest recente inspectiebezoek van de GGD.
Het is mogelijk om, als het instellen van een oudercommissie niet lukt, op een alternatieve wijze
ouders te betrekken voor het adviesrecht. Dat kan alleen als er maximaal 50 kinderen
daadwerkelijk zijn geplaatst.
De houder moet zich echter wel aantoonbaar blijven inspannen een oudercommissie te vormen.
Tijdens de inspectie is beoordeeld of de ouders in de gelegenheid gesteld zijn medezeggenschap uit
te oefenen.
Oudercommissie
De oudercommissie is door de toezichthouder in de gelegenheid gesteld om een aantal vragen met
betrekking tot de kwaliteit van de opvang te beantwoorden. De voorzitter van oudercommissie
heeft hierop gereageerd:
Wij zijn als oudercommissie zeer tevreden. De houder Nel Valkering betrekt ons graag in besluiten
die van invloed zijn op de opvang. Ook houdt ze ons ook de hoogte van ontwikkelingen in de
kinderopvang.
De opvang is erg prettig voor de kinderen en het is een omgeving waarin kinderen zich vrij mogen
bewegen en waarin de ontwikkeling ruim gestimuleerd wordt.
De houder voldoet hiermee aan de gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (mailcontact met de voorzitter van de oudercommissie)

Website
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Oudercommissie
De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel
te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Cornelia Petronella Geertruida Maria Veldt Valkering
: 37124365
: Ja

Kinderopvang Het Stokpaardje
http://www.kdvstokpaardje.nl
24
Nee

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Castricum
: Postbus 1301
: 1900 BH CASTRICUM

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Hoor en wederhoor
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:
:

GGD Hollands Noorden
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar
088-0100549
mevrouw K. Herfkens

04-12-2017
13-12-2017
14-12-2017
14-12-2017
14-12-2017
14-12-2017
14-12-2017

: 15-12-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Beste mevrouw Herfkens,
Wij kunnen ons vinden in uw positieve beoordeling van het Stokpaardje.
Vriendelijke groeten Nel Valkering
Kinderdagverblijf
0251-671463
www.kdvstokpaardje.nl
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