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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.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de
inspectie-activiteiten bepaald. Deze inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties of indien hier een andere
aanleiding toe is.
Beschouwing
Inleiding
De beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde inspectie-onderzoek. Na de feiten over
het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen uit het huidig onderzoek op
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemeen
Sinds 1993 is de houder met kinderopvang Dikkertje Dap in Almere gestart. Sinds medio augustus
2015 is met het KDV en de BSO gestart op de nieuwe locatie aan de Billie Holidaystraat in
Almere. Naast vijf groepen (twee BSO, twee KDV en een PSZ) van Dikkertje Dap zijn er twee
groepen van basisschool de Lichtboei in het pand gevestigd.
Inspectie geschiedenis
11/06/2015: Onderzoek voor registratie; opname in LRKP
16/11/2015: Jaarlijks onderzoek; Overleg en overreding toegepast, tekortkomingen op de
domeinen

Pedagogisch klimaat item Pedagogisch beleid

Personeel en groepen items passende beroepskwalificatie en beroepskracht-kind ratio

Veiligheid en Gezondheid items risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid en plan van
aanpak veiligheid en gezondheid

Ouderrecht items informatie en oudercommissie.
15/03/2016: Nader onderzoek; tekortkomingen hersteld, risico-inventarisatie vraagt blijvende
inspanningsverplichting
09/06/2017: Jaarlijks onderzoek; tekortkoming op het Domein Ouderrecht item openbaar
klachtenverslag
22/11/2016: Nader onderzoek; tekortkoming hersteld.
Huidig onderzoek
In dit jaarlijkse onderzoek is de nadruk gelegd op de pedagogische praktijk, de VOG's, passende
beroepskwalificatie beroepskrachten, de beroepskracht-kindratio, de praktijk van de risicoinventarisatie en meldcode en de binnen- en buitenruimte.
Op 31 oktober 2017 heeft de toezichthouder onaangekondigd een bezoek gebracht voor een
jaarlijks onderzoek. Er zijn 2 beroepskrachten op een groep van 17 kinderen aanwezig. De
toezichthouder observeert de pedagogische praktijk en beoordeelt de binnen- en buitenruimte.
Benodigde documenten zijn op locatie beoordeeld.
Er is overleg en overreding toegepast op het domein Veiligheid en Gezondheid.
Tijdens het onderzoek zijn afspraken gemaakt welke per mail zijn bevestigd.
Per mail dd. 02/11/17 heeft de houder aangetoond deze afspraken te zijn nagekomen.
Er is een aandachtspunt geformuleerd ten aanzien van het item Meldplicht.
Conclusie:
Tijdens dit inspectie-onderzoek zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Onder 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. In de
praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de emotionele veiligheid
van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale competentie van kinderen en de
overdracht van normen en waarden.
Bij de observatie maakt de toezichthouder gebruik van het "Veldinstrument onderzoek en
observatie" van december 2014. Hieruit citeert de toezichthouder de criteria (modelvoorbeelden)
die betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met
voorbeelden uit de praktijkobservatie. De beknopte voorbeelden zijn bedoeld als illustraties en
pretenderen niet een volledig beeld van de praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar
inzicht en mening op de gegeven voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige
signalen.

Pedagogische praktijk
De observatie heeft plaatsgevonden op:
Dinsdagmiddag 31 oktober 2017 van 15.25 - 16.25 uur
Startsituatie:
De kinderen zijn aan het spelen. Een aantal kinderen is aan tafel aan het kleuren. TWee kinderen
spelen met constructiemateriaal en een aantal kinderen is in de LEGOhoek aan het bouwen. De
kinderen worden eerst in 1 groep opgevangen totdat alle kinderen er zijn. Dan worden ze
opgesplitst in 2 groepen (oudere en jongere kinderen) en gaan ze wat eten en drinken.
Waarborgen emotionele veiligheid:
Veldinstrument:
Respectvol contact: De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen
aan de voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan
op de situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.
Observatie:
Tijdens het eet/drinkmoment vraagt de beroepskracht aan een kind hoe het met het nieuwe
broertje/zusje is. Het kind vertelt daarover. De beroepskracht vraagt de andere kinderen even stil
te zijn omdat het kind iets aan het vertellen is. Tijdens het spelen komen de kinderen met allerlei
vragen bij de beroepskracht. Er ontstaan gesprekjes en er wordt af en toe een knuffel gegeven.
Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat de emotionele veiligheid voldoende is
gewaarborgd.
Ontwikkelen persoonlijke competenties:
Veldinstrument:
Aandacht: De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele
kinderen te luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij
houden intussen contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het
kind hieronder lijdt.
Observatie:
De beroepskracht en een kind zijn in gesprek. Een ander kind komt daar tussendoor. De
beroepskracht zegt: "X wil je niet door ons heen praten als wij aan het praten zijn? Het kind stopt
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en wacht. Als de beroepskracht klaar is richt ze haar aandacht tot het kind en zegt: "Nu mag jij".
Het kind vertelt nu zijn verhaal.
Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat de ontwikkeling van persoonlijke
competenties voldoende is gewaarborgd.
Ontwikkelen sociale competenties:
Veldinstrument:
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 kennis en kunde.
Observatie:
In de groep met de oudere kinderen zijn ze met zijn allen met dominostenen aan het spelen. Ze
zetten allemaal dominostenen op een bepaalde manier neer. Een kind vertelt dat ze deze allemaal
met elkaar willen gaan verbinden en er een groot dominopad van willen maken. Op een gegeven
moment zijn ze samen een naam aan het bedenken voor hun spel en er wordt de optie genoemd
van 'Het Domino-pizzateam'. Een kind vraagt aan de beroepskracht: "Gaan we dat ook aan de
kleine kinderen laten zien?" Beroepskracht: "Zeker dat kan je straks aan ze vragen".
Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat de ontwikkeling van sociale competenties
voldoende is gewaarborgd.
Overdracht van normen en waarden:
Veldinstrument:
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.
Observatie:
Tijdens het eetmoment vraagt de beroepskracht aan de kinderen individueel of ze nog wat willen
drinken. Een kind zegt: "Nee dank je". De beroepskracht zegt: "Horen jullie hoe netjes X dat zegt"?
Als de beroepskracht vervolgens nogmaals vraagt of een kind wat wil drinken zegt dat kind: "Ja".
De beroepskracht vraagt: "Hoe doen we dat". Een aantal kinderen zegt daarop: "Nee dank je".
Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat de overdracht van waarden en normen
voldoende is gewaarborgd.
Uitvoering pedagogisch beleidsplan.
Veldinstrument:
De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch
beleidsplan.
Observatie:
De hierboven beschreven observatie van de vier competenties sluiten aan bij wat in het
pedagogisch beleidsplan wordt beschreven en wordt in de praktijk herkent.
Conclusie: De beroepskrachten handelen in de praktijk conform het pedagogisch beleidsplan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. M. Barbe)

Interview (Beroepskrachten)

Observaties (Op de groepen)

Website

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG) en passende
beroepskwalificaties. Ook gelden normen voor opvang in groepen en beroepskracht-kindratio (b-kr).
Verklaring omtrent het gedrag
Aan de hand van een steekproef, bestaande uit de tijdens het onderzoek aanwezige werkzame
personen (houder, beroepskracht en groepshulp), zijn de verklaringen omtrent gedrag ingezien.
Deze voldoen allen aan de geldende wettelijke eisen.
Passende beroepskwalificatie
Aan de hand van een steekproef, bestaande uit de tijdens het onderzoek aanwezige
beroepskrachten, zijn de beroepskwalificaties ingezien.
Deze beroepskrachten beschikken allen over een voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
De BSO heeft 2 basisgroepen. Afhankelijk van het aantal kinderen, wordt er per dag gekeken of er
gebruik wordt gemaakt van 2 groepsruimten of één.
Er is een basisgroep voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar en een groep voor de kinderen
van 7-12 jaar.
Op de dag van inspectie werd er met 17 kinderen gebruik gemaakt van 2 groepsruimten.
Conclusie:
De omvang en de samenstelling van de groep voldoen aan de wettelijke eisen.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens het onderzoek is de beroepskracht-kindratio als volgt:
Groep
BSO1
BSO2

Leeftijd
4-6
7+

Aantal
kinderen
7
10

Benodigde
beroepskrachten
1
1

Aanwezige beroepskrachten
1
1

Conclusie:
Met deze beroepskracht-kindratio wordt aan de wettelijke eisen voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. M. Barbe)

Observaties (Op de groepen)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Veiligheid en gezondheid
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid van
kinderen. De toezichthouder heeft de inhoud en uitvoering van de risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid beoordeeld. Als ook de inhoud en uitvoering van de meldcode kindermishandeling.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG) is uitgevoerd op 1 januari 2017 en heeft
betrekking op de situatie bij de huidige inspectie.
Tijdens het onderzoek is de protocollenmap ingezien en is een steekproef gedaan in de praktijk.
De beroepskrachten voeren in de dagelijkse praktijk de afspraken uit die in de risico-inventarisaties
veiligheid en gezondheid staan beschreven. Dit blijkt onder meer uit de volgende observaties
tijdens het inspectiebezoek:

Groepsruimten, keuken en sanitair ogen schoon

In het sanitair zijn zeep en papieren handdoeken aanwezig

In de ijskast staan data op geopende producten.

Temperatuur in de ijskast geeft 10ºC aan. De beroepskracht weet aan te geven dat de juiste
temperatuur max. 7º C mag zijn. Zij vertelt dat de thermometer nu op een verkeerde plek in
de deur ligt en herstelt dit. Tevens geeft zij aan dit in de gaten te gaan houden.
Overleg en overreding
Op het binnen bereik zijn van scherpe messen en gevaarlijks stoffen is overleg en overreding
toegepast. Deze risico's zijn op dit moment onvoldoende in de risico-inventarisatie veiligheid
beschreven en afgedekt.
De volgende afspraken zijn gemaakt:

Binnen een termijn van 2 weken worden genoemde risico's in de risico-inventarisatie veiligheid
nader uitgewerkt en per mail aan de toezichthouder opgestuurd.

Er wordt in een plan van aanpak aangegeven hoe de beroepskrachten van deze maatregelen
op de hoogte worden gesteld.
Per mail dd 02/11/17 heeft de houder aangetoond deze afspraken te zijn nagekomen
Conclusie:
Er wordt aan de gestelde eisen voldaan
Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld die voldoet aan
de wettelijke eisen .
De meldcode is voor de beroepskrachten toegankelijk.
De beroepskrachten zijn voldoende op de hoogte van de stappen die volgens de meldcode gevolgd
moeten worden.
Aandachtspunt is nog wel de richtlijnen rondom de wettelijke meldplicht van beroepskrachten.
Conclusie:
Er wordt aan de eisen voldaan
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten)

Observaties (Op de groepen)

Sociale kaart

Risico-inventarisatie veiligheid (02/01/17)

Risico-inventarisatie gezondheid (02/01/17)

Actieplan veiligheid (02/01/17)

Actieplan gezondheid (02/01/17)
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Meldcode kindermishandeling
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Accommodatie en inrichting
Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de accommodatie en inrichting van de
binnenruimte en de buitenspeelruimte.
Binnenruimte
De groepsruimte 1 is ingericht met hoge tafels en banken voor de jonge BSO kinderen. Er zijn een
aantal speelhoeken zichtbaar, zoals een huis en bouwhoek. Er staan lage kasten met diverse
speelmateriaal, er staat een bank en een boekenkast. Verder kunnen de kinderen spelen met
verkleedkleding, gezelschapsspellen en is er knutselmateriaal.
Groepsruimte 2 heeft een hoge tafel met losse stoelen staan. In de ruimte staat voornamelijk
knutselmateriaal in verschillende soorten, maten, kleuren en materialen.
Deze ruimte wordt voornamelijk gebruikt als knutselruimte.
Er wordt aan de eisen voldaan.
Buitenspeelruimte
De BSO maakt gebruik van de aangrenzende buitenruimte (voormalig schoolplein). Op het
speelplein staan diverse speeltoestellen waar de kinderen op kunnen spelen.
Er wordt aan de eisen voldaan.
Gebruikte bronnen:

Observatie binnen- en buitenruimtes
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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 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 basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.

(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 6 lid 2 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 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(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 6 lid 4 en 5 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 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
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)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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)

Meldcode kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

11 van 14
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 31-10-2017
KDV Dikkertje Dap te Almere

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: KDV Dikkertje Dap
: http://www.dikkertjedap.nl
: 40

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Monique Barbé
www.dikkertjedap.nl
39055171
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
J. Bakker

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Almere
: Postbus 200
: 1300AE ALMERE

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

31-10-2017
14-11-2017
16-11-2017
24-11-2017
24-11-2017
24-11-2017

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Ontvangen 16/11/2017
Geachte heer/ mevrouw,
Wij hebben geen opmerkingen en toevoegingen aan dit rapport.
Wij zijn erg blij dat de controle geen tekortkomingen zijn geconstateerd.
Met vriendelijke groeten,
Monique Barbé
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