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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
Kinderdagverblijf Op de Boerderij ligt in het buitengebied van Herpen. Het kinderdagverblijf ligt op
het terrein van een boerenbedrijf met koeien en grenst aan de stal. Vanuit het halletje van het
kinderdagverblijf kan men de stal inlopen.
Er wordt dagopvang geboden aan twee stamgroepen:

baby-dreumesgroep de Kalfjes: maximaal 5 kinderen van 0 tot 2 jaar;

verticale groep de Koetjes: maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar.
Inspectiegeschiedenis
2015: jaarlijks onderzoek; een overtreding bij het onderdeel: Personeel en groepen
(verklaring omtrent gedrag).
2016: de overtreding van 2016 is opgelost; nieuwe overtredingen met betrekking tot de inhoud
van het pedagogisch beleidsplan.
Huidige inspectie
Op donderdagochtend 24 augustus 2017 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek
plaatsgevonden.
In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met
aandachtspunten uit vorige inspecties.
Conclusie
Er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag (VOG)
van de vrijwilliger.
Aan de overige getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Herstelaanbod
Naar aanleiding van de overtreding is de houder aangeboden om deze overtreding lopende het
onderzoek op te lossen. De houder is akkoord gegaan met dit zogenoemde herstelaanbod.
Om alsnog te voldoen aan de voorwaarde dient de houder zo snel mogelijk de VOG van
de vrijwilliger te overleggen.
Conclusie na herstelaanbod
De houder heeft de VOG overlegd, de overtreding is opgeheven.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
De vastgestelde overtreding is middels het Herstelaanbod opgeheven.
Omdat het hier een overtreding op de Verklaring omtrent het gedrag betreft, wordt volgens
afspraak met de gemeente Oss, geadviseerd om te handhaven. Het advies wordt gegeven om de
kans op herhaling van deze specifieke overtreding te verkleinen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden
en of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan.
Er is een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep(en).
Het oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken
met de beroepskrachten.
Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet
kinderopvang (2005), dit zijn:
1. Het bieden van emotionele veiligheid.
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties.
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken.
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden van het onderdeel pedagogisch
klimaat.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor Kinderopvang "Op de boerderij",
genaamd Groene pedagogiek.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft onder andere de volgende onderdelen:

De visie op de omgang met kinderen.

De wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden
voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.

De werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten.

Op welke wijze beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere
volwassenen.

Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum
aanwezig is.

Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum
wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.

De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen

Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.

De wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven.

De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties
die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.

De wijze waarop beroepskrachten worden toegerust voor de taak van signaleren en
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen.
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Pedagogische praktijk
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen
praktijk.
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens een
vrij spel buiten.
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid

Communiceren met de kinderen; de beroepskrachten kennen ieder kind in de groep en weten
persoonlijke bijzonderheden van de kinderen (bijvoorbeeld karakter, interesses en
gezinssamenstelling).

Vertrouwde relatie met de kinderen; de beroepskrachten reageren op een warme
ondersteunende manier op de kinderen en geven regelmatig complimentjes. De
beroepskrachten zijn op kindhoogte als ze met de kinderen praten en kinderen komen uit
zichzelf naar hen toe om bijvoorbeeld iets te vertellen of te vragen.
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

Ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van (individuele kinderen); de
beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Tijdens het buiten
spelen worden alle kinderen betrokken bij het spel. Een kind dat net kan staan, wordt ook
betrokken bij de spelletjes buiten. Een beroepskracht begeleidt het kind en geeft haar een
compliment.

Wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen; de beroepskrachten
voeren gesprekjes met de kinderen. Ze houden de gesprekjes gaande en brengen steeds
nieuwe elementen in waardoor kinderen steeds enthousiaster worden. Een kind kijkt naar de
boom en wijst naar de kastanjes die er in hangen. De beroepskracht legt uit dat het een
kastanjeboom is en vertelt er wat over.
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties

Ondersteunen kinderen in onderlinge interactie; kinderen worden op elkaar gericht en moeten
met elkaar overleggen, luisteren en samenwerken.

Deel van de groep; de beroepskrachten laten veel initiatief over tot samenspelen van de
kinderen, maar grijpen tijdig in als dit nodig is. Zij moedigen daarbij gesprekjes aan tussen de
kinderen onderling.
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken

Eenduidig handelen; de beroepskrachten hanteren de afspraken en regels op eenduidige en
consequente wijze. De beroepskrachten wijzen de oudste kinderen er op dat ze voorzichtig
moeten rijden met de traptractors, omdat er ook kleinere kinderen lopen.

Gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn; de kinderen reageren overwegend
positief op elkaar, zij zijn belangstellend naar elkaar en hebben plezier met elkaar.
Conclusie
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de vier pedagogische
basisdoelen tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. M. Gremmen)

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan (Groene pedagogiek (maart 2017))
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Personeel en groepen
Binnen dit onderdeel zijn de houder en de beroepskrachten gecontroleerd op een geldige verklaring
omtrent het gedrag. Daarbij is gekeken of de beroepskrachten een passend diploma hebben.
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten.
Eveneens is binnen dit onderdeel gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en
stamgroepen.
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en de beroepskrachten zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag
(VOG) en zijn opgenomen in de continue screening.
De VOG van een vrijwilliger is verlopen. Deze dateert van 5 maart 2013, terwijl de VOG van een
vrijwilliger maximaal twee jaar oud mag zijn.
Herstelaanbod
De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van bovenbeschreven bevinding een
herstelaanbod gedaan waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit onderzoek hersteld kan
worden.
Bevindingen na de hersteltermijn
De houder heeft de vrijwilliger gevraagd direct een nieuwe VOG aan te vragen. Na afloop van de
hersteltermijn heeft de houder de nieuwe VOG toegestuurd aan de toezichthouder.
Hieruit is gebleken dat:
De overtreding hersteld is.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf biedt dagopvang aan twee stamgroepen:

Babygroep De Kalfjes: maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar;

Verticale groep De Koetjes: maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar.
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Beroepskracht-kindratio
Tijdens de inspectie en uit de genomen steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en
het rooster van de beroepskrachten blijkt dat de beroepskracht-kindratio wordt nageleefd.
Tijdens de inspectie worden bij de:

Kalfjes 5 kinderen in de leeftijd van 0 en 1 jaar opgevangen door één beroepskracht;

Koetjes 13 kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar opgevangen door drie beroepskrachten.
Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. M. Gremmen)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (week 34 2017)

Personeelsrooster (week 34 2017)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(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 a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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 hoe
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(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 d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(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 g, lid 2 en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.
(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 g, lid 2 en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen.
(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 e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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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)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere
ondersteuning kunnen bieden.
(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 i en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
(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 j 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)

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)
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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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Kinderopvang Op de Boerderij
: 22
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Maria Petronella Ardina van Casteren-Gremmen
www.kinderopvangopdeboerderij.nl
17126446
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
T. van Waardenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oss
: Postbus 5
: 5340BA OSS

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

24-08-2017
13-09-2017
Niet van toepassing
19-09-2017
19-09-2017
19-09-2017

: 10-10-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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