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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 De Spetterfluiter is gelegen aan Ring 1 te Nagele en is onderdeel van Stichting
Kinderopvang Flevoland (SKF). Het kinderdagverblijf is op deze locatie sinds januari 2015
ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Inspectiegeschiedenis
15-12-2014, onderzoek voor registratie. Advies: Opnemen in LRKP.
20-04-2015, onderzoek na registratie. Advies: Handhaving in domein Ouderrecht.
02-05-2016, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.
Huidige inspectie
Op 16 mei 2017 heeft de toezichthouder het kinderdagverblijf bezocht voor een risico-gestuurd,
jaarlijks onderzoek.
Bij het bezoek aan het kinderdagverblijf zijn tekortkomingen in het domein Veiligheid vastgesteld,
dan wel, onduidelijkheid met betrekking tot gevoerd beleid. Het betreft:

de werkafspraken en hygiënebeleid m.b.t. de zandbak;

het gebruik van een kunststof glijbaan waaronder geen valdemping aanwezig is;

ventilatiebeleid slaapkamers;

toepassen hygiënecode bij voedselbereiding.
In het kader van 'overleg en overreding' is de houder in gelegenheid gesteld toelichting te geven
en maatregelen te nemen.
Op 1 juni 2017 heeft de toezichthouder per e-mail, van de houder een bericht ontvangen waarin
beleid toegelicht is en waaruit blijkt dat maatregelen genomen zijn. De houder voldoet hiermee aan
de voorwaarden. (Zie uitwerkingen in het rapport).

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op dinsdagmiddag, 16 mei 2017.
Bij de observatie maakte de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument onderzoek en
observatie’ versie 20141215, ingangsdatum 1 januari 2015. Hieruit citeert de toezichthouder de
criteria (modelvoorbeelden) die betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en
illustreert deze met voorbeelden uit die praktijkobservatie. De illustraties zijn bedoeld als beknopte
voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van de praktijksituatie te geven. De
toezichthouder stoelt zijn inzicht en mening op de gegeven voorbeelden en op tijdens de observatie
opgedane overige signalen.

Pedagogische praktijk
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
Contact/affectie
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een
kind dat nodig heeft.
Observatie: De beroepskracht helpt een kind bij het traplopen om naar buiten te kunnen gaan.
Ondertussen wordt er een gesprekje gevoerd, gelachen en complimentjes gemaakt omdat het het
traplopen zo goed gaat.
Steun krijgen
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of
steun nodig hebben.
Observatie: Bij het beklimmen van de glijbaan vragen sommige kinderen hulp van de naast de
glijbaan staande beroepskracht. Deze geeft een hand en aanwijzingen.
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.
Energie en sfeer
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen.
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast)
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.
Observatie:

kinderen knuffelen elkaar spontaan.

bij het verschonen zijn er tussen kind en beroepskracht gesprekjes.

als de kinderen verzameld worden om buiten te gaan spelen is er opgewondenheid en plezier.
De emotionele veiligheid wordt voldoende gewaarborgd.
Persoonlijke competentie
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.
Aandacht
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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 kinderen trekken kleding aan om buiten te gaan spelen. Ondertussen stellen
meerdere kinderen gelijktijdig vragen aan de beroepskracht. Deze luistert een voor een aandachtig
naar wat gevraagd/opgemerkt wordt en reageert daarop.
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Zichtbaarheid resultaat
De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf
gemaakt.
Er is verband tussen (een deel van) de werkjes of rapportages in de groepsruimte, en themaactiviteiten.
Observatie: Aan de muur hangen eigen werkjes van de kinderen.
Het ontwikkelen van de persoonlijke competentie wordt voldoende gewaarborgd.
Sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Regie voeren
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en
wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven aan
wat wèl de bedoeling is.
Observatie: Wanneer een kind een ander kind pijn doet door het een duw te geven, reageert de
beroepskracht daar direct op met: 'dat is niet zo lief, zachtjes doen hoor'. Beide kinderen reageren
hierop naar elkaar waarna 'het weer goed is'.
Het ontwikkelen van de sociale competentie wordt voldoende gewaarborgd.
Overdracht van normen en waarden
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen.
Voorbeeldfunctie
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen.
Ze zijn (meestal) consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen.
Observatie: De beroepskracht vragen steeds op vriendelijke toon dingen aan de kinderen, luisteren
met aandacht en troosten waar nodig.
Het ontwikkelen van normen en waarden wordt voldoende gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten.)

Observaties
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Personeel en groepen
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, gelden eisen voor verklaringen
omtrent het gedrag, passende beroepskwalificatie, de beroepskracht-kind ratio, opvang in groepen
en het gebruik van de Nederlandse taal.
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de tijdens het inspectiebezoek aanwezige
beroepskrachten, zijn digitaal ingezien. Deze VOG's voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie
De diploma’s van de tijdens het inspectiebezoek aanwezige beroepskrachten, zijn digitaal ingezien.
Deze diploma’s voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf heeft één groep van maximaal 16 kinderen.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens het inspectiebezoek aanwezig: 16 kinderen, 3 beroepskrachten.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Nederlands is de voertaal.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten.)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Veiligheid en gezondheid
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen voor de waarborging
van de veiligheid en gezondheid van kinderen. De houder legt in een risico inventarisatie schriftelijk
vast welke risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt. Verder gelden eisen voor de
inhoud en uitvoering van de risico inventarisatie, meldcode kindermishandeling en het vier-ogenprincipe.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie vastgesteld (risico-inventarisatie veiligheid d.d. 14-022017, risico-inventarisatie gezondheid d.d. 30-01-2017).
Bij het inspectiebezoek blijkt:

Het controleren van de zandbak voordat de kinderen daarvan gebruik gaan maken. - De
zandbak is niet voorzien van een afsluiting welke o.a. voorkomt dat honden/katten er hun
behoefte in doen. E.e.a. is niet conform de hygiëne richtlijn;

Het ventileren van de slaapkamers. - Tijdens het slapen is het aanwezige raam/bovenlicht,
gesloten. Per 1 april 2017 zijn de aangescherpte ventilatie-eisen van toepassing. Hoe wordt
door de houder hieraan uitvoering gegeven?;

Het hygiëne beleid bij voedselbereiding. - Door de beroepskracht is een warme maaltijd
gemaakt (macaroni). Het toepassen hierbij van de hygiënecode is bij de beroepskracht niet
bekend;

Het kinderdagverblijf maakt buiten gebruik van een kunststof glijbaan, deze staat deels op
straattegels waar niet voorzien is in valdemping. Eveneens is niet duidelijk of de glijbaan
voorzien is van een goedkeuring conform het Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen.
In het kader van 'overleg en overreding' is de houder in gelegenheid gesteld hierop te reageren,
duidelijkheid over te verschaffen en maatregelen te nemen.
De toezichthouder heeft per e-mail de constateringen aan de leidinggevende gestuurd en deze
telefonisch besproken. Op 1 juni 2017 heeft de leidinggevende per e-mail aangegeven:
...Naar aanleiding van ons telefoongesprek d.d. 30-5-2017, stuur ik u hierbij de door u gevraagde
antwoorden:
Geen vocht doorlatende dekking aanwezig over de zandbak : Helaas is meerdere keren door
vandalisme het net, die over de zandbak lag, meegenomen. De instructie is nu als volgt: Voordat
de kinderen in de zandbak gaan, gaat de beroepskracht eerst de zandbak inspecteren op dingen
die daar uit hygiënisch oogpunt niet horen. Pas daarna mogen de kinderen de zandbak betreden.
Het ventileren v.d. slaapkamers: Ons beleid is, zoals beschreven, dat wanneer er kinderen op bed
liggen er geen ramen en/of deuren van de slaapkamer open staat. Als er geen kinderen op bed
liggen, doen we de ramen en/of deuren open om te luchten. D.m.v. CO2 –meters checken wij
wekelijks het kooldioxide gehalte. Er wordt gecheckt op momenten dat er meerdere kinderen
aanwezig zijn. Tot op heden geeft deze meter (zeer)goed aan.
Warme maaltijd bereiden: Normaliter worden er op ons dagverblijf geen warme maaltijden bereidt.
De macaroni die bereidt was door de beroepskracht die dag, was gemaakt i.v.m. de
avondvierdaagse. Dit gebeurt dus maximaal 1x per jaar. Op het moment van uw bezoek stond de
pan af te koelen. Daarna is deze in de koelkast gezet en gecodeerd. Bij de bereiding van deze
macaroni is niet gebruik gemaakt van rauw gehakt N.a.v. van uw bezoek is de hygiëne code kleine
instellingen, welke beschreven is door de brancheorganisatie kinderopvang, nogmaals bij de
beroepskrachten onder de aandacht gebracht. Verder volgen wij de beschreven werkwijze voedsel
hygiëne.
Kunststof glijbaan : Deze is inmiddels van het plein verwijderd.
Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet, Greta van der Kamp.
De houder voldoet hiermee aan de voorwaarden.
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Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld. De beroepskracht geeft aan een
training m.b.t. de meldcode te hebben gevolgd.
Vierogenprincipe
In het pedagogisch beleidsplan heeft de houder beleid m.b.t. het vierogenprincipe vastgesteld.
De opvang is op zodanige wijze georganiseerd, dat de beroepskracht (in opleiding) gezien of
gehoord kan worden door een andere volwassene.

Er zijn altijd tenminste 2 beroepskrachten/medewerkers aanwezig. Dit met uitzondering van
18.00-18.30 uur. Dan is er 1 beroepskracht aanwezig.

De groepsruimten zijn rondom voorzien van ramen.

Babyfoons en/of camera's zijn aanwezig.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (Beroepskrachten.)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid (RIV 14-02-2017. RIG 30-01-2017.)

Risico-inventarisatie gezondheid (RIV 14-02-2017. RIG 30-01-2017.)
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Accommodatie en inrichting
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, gelden eisen voor de
accommodatie en inrichting van de binnenruimte en de buitenspeelruimte.

Binnenruimte
Het kinderdagverblijf beschikt over een binnenruimte welke passend is ingericht in
overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte
Het kinderdagverblijf heeft een eigen omheinde buitenspeelruimte welke passend is ingericht in
overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten.)

Observaties
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 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 na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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)
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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)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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)
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Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende
elementen bevat:
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen;
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

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)

Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden
door een andere volwassene.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

De Spetterfluiter
http://www.kinderopvang-flevoland.nl
16
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Flevoland e.o.
Acacialaan 12
8302AK Emmeloord
www.kinderopvang-flevoland.nl
41024075
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
G. Schepers
D.J. Hoekstra

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Noordoostpolder
: Postbus 155
: 8300AD EMMELOORD

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

16-05-2017
07-06-2017
Niet van toepassing
23-06-2017
23-06-2017
23-06-2017

:
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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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