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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD ’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Kinderdagverblijf (KDV) De Ploeg is onderdeel van Kinderopvang OOK B.V. Deze koepel valt onder
Doomijn, de kinderopvang van Stichting Travers.
Dit KDV is gevestigd binnen basisschool De Ploeg. Er is sprake van een intensieve samenwerking
met de school waarbij een doorlopende leerlijn wordt gerealiseerd.
Het KDV heeft in totaal 18 kindplaatsen waar kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Op
maandag, woensdag en vrijdag is er 1 stamgroep van maximaal 12 kinderen.
Op dinsdag en donderdag is er voor de kinderen van 3 tot 4 jaar opvang in een aparte peuterplusgroep.
De peuterplusgroep krijgt een speciaal peuterprogramma aangeboden gericht op de voorbereiding
naar school en de materialen zijn daar ook op afgestemd.
De beroepskrachten zijn betrokken bij de opvang en hebben zich coöperatief opgesteld tijdens het
inspectiebezoek.
Inspectiegeschiedenis
•
Jaarlijks onderzoek 2015: Geen overtredingen;
•
Jaarlijks onderzoek 2016: Geen overtredingen;
•
Jaarlijks onderzoek 2017: Overtreding op het onderdeel veiligheid en gezondheid: het
vierogenprincipe;
•
Nader onderzoek 2017: De overtreding is hersteld;
•
Jaarlijks onderzoek 2018: Geen overtredingen;
•
Jaarlijks onderzoek 2019: Geen overtredingen.
Bevindingen
Aan de kwaliteitseisen die tijdens deze inspectie zijn onderzocht, wordt voldaan.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

Het KDV staat met 18 kindplaatsen in het LRK geregistreerd. Op twee dagen in de week worden
meer dan 18 kinderen opgevangen. De houder dient het aantal kindplaatsen bij te stellen bij de
gemeente.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Doomijn, de koepelorganisatie waaronder deze locatie valt, kent een algemeen pedagogisch
beleidsplan. Daarnaast worden locatie gebonden onderdelen in het locatie specifieke werkplan
uitgewerkt. Ouders kunnen het pedagogisch beleids- en werkplan van het kindercentrum opvragen
via het ouderportaal.
De beroepskrachten zijn op de hoogte gesteld van het pedagogisch beleids- en werkplan.
Teamoverleggen vinden periodiek plaats. Tijdens het teamoverleg komen onder andere
pedagogische zaken, zoals het pedagogische onderwerpen en de omgang met de kinderen aan de
orde.
De locatiemanager evalueert jaarlijks met de beroepskrachten het locatiespecifieke werkplan.
Uit de praktijkobservatie blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleid
zoals is vastgelegd in het algemeen pedagogisch beleidsplan en in het locatiespecifieke werkplan.
Pedagogische praktijk
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan:
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.
Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten
van verantwoorde kinderopvang, namelijk:
A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen
zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van:
motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in
een veranderende omgeving.
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C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld
steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te
maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft
plaatsgevonden van dit wetsartikel.
Situatie praktijkobservatie
De praktijkobservatie vond in de ochtend plaats in de stamgroep met 0-4 jarigen. Er waren 11
kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig.
Geobserveerd zijn de volgende momenten:
- Vrij spelen
- Tafelmoment;
- Verschoon- en verzorgingsmomenten.
Uit de praktijkobservatie en het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat ze op de hoogte zijn
van het pedagogisch beleid van het KDV. Het pedagogisch handelen op het KDV wordt met de
leidinggevende en beroepskrachten besproken en geëvalueerd tijdens de maandelijkse
vergadering.
Waarborging van emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Observatie
Bij aanvang van de observatie krijgen twee baby's hun fruithapje voordat ze naar bed gaan.
De overige kinderen zijn vrij aan het spelen in de verschillende speelhoeken.
De beroepskrachten zijn sensitief aanwezig en reageren passend op de signalen die de kinderen
aangeven. Bij het fruit eten reageert een baby wat ongeduldig met 'Uh'. De beroepskracht reageert
hierop geruststellend: "Lekker hè, even wachten hè, dat is kiwi, dat vindt je lekker naam kind?"
Het kind reageert op de beroepskracht door met de beentjes te trappelen in de stoel en is gericht
op het fruithapje. De beroepskracht verwoordt verder wat er gebeurt: "Vind je het interessant wat
die mevrouw doet hè. Komt die mevrouw zo maar schrijven." De andere beroepskracht kondigt bij
de overige kinderen het eet- en drinkmoment aan van het programma. Ze zegt tegen een kind:
"Naam kind, je mag je knuffeltjes gaan opruimen en aan tafel gaan." Wanneer de andere kinderen
ook aan tafel komen voor het fruitmoment worden alle kinderen erbij betrokken. Bij het liedjes
zingen aan tafel voor het eten en drinken, doen de baby's nog mee. Er is een gevoel van
saamhorigheid en iedereen hoort erbij. De beroepskrachten zijn duidelijk in hun communicatie en
benoemen bij de kinderen wat ze doen en wat er gaat gebeuren. Voor de kinderen geeft dit
duidelijkheid en is voorspelbaar wat ze kunnen verwachten. Als de baby's naar bed moeten
benoemt de beroepskracht al de handelingen bijvoorbeeld: "We gaan slapen, de stoel zetten we
even hier, lekker slaapjes doen." Dit doet ze als ze het kind uit de stoel neemt en gaat verzorgen
om naar bed te gaan.
De beroepskrachten benutten de individuele momenten, zoals verschoonmomenten, om extra
contact te maken met de kinderen en te communiceren. De beroepskrachten investeren op deze
manier in de hechtingsrelatie die ze met de kinderen opbouwen. Met de oudere kinderen wordt
overlegd over het verdere programma van die ochtend: "Het is lekker weer, zullen we zo naar
buiten gaan met elkaar?" De kinderen reageren enthousiast hierop en stemmen ermee in. De
beroepskrachten nemen de tijd voor alle kinderen in het individuele contact, ze laten kinderen hun
verhaal doen en geven ze de tijd om te reageren op elkaar.
Respectvol contact
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
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Ontwikkeling van persoonlijke competentie
Passend aanbod
Observatie
Tijdens de observatie is aandacht voor verschillende ontwikkelingsgebieden. De kinderen kunnen
vrije spelervaringen opdoen in de groepsruimte met de aanwezige spel- en ontwikkelingsmaterialen
afgestemd op het niveau van de kinderen. Er zijn diverse speelhoeken aanwezig. Voor de baby's is
een aparte grondbox. Hier kan het spel kan op de grond plaatsvinden en de kinderen hebben
hierbij voldoende ruimte en uitdaging om te experimenteren met hun motoriek door te kruipen en
zich op te trekken. De beroepskrachten bieden activiteiten aan in groepsverband.
Ze benutten daarbij de momenten waarop de kinderen even moeten wachten. Dit gebeurt
bijvoorbeeld aan tafel als de beroepskracht het fruit snijdt en verdeelt over de bakjes.
De beroepskracht stelt voor om samen liedjes te gaan zingen en vraagt: "Wie weet er een mooi
liedje?" Er worden liedjes gezongen die alle kinderen kennen en mee kunnen zingen. Ook worden
liedjes gezongen die voor sommige kinderen nog nieuw zijn en passen bij het jaargetijde de Lente.
Daarna doet de beroepskracht een namenspelletje door een omschrijving te geven van de kleding
van een kind. Vervolgens wordt de naam genoemd van het kind wat hierin herkend wordt, met een
goedemorgen groet. Verder worden het aantal kinderen met elkaar geteld en de kleuren van de
bakjes en bekers benoemd. Na het eet- en drinkmoment gaan de kinderen in groepsverband naar
buiten waar ze kunnen experimenteren met hun motoriek. 's Middags staat een creatieve activiteit
op het programma. De kinderen doen gedurende de observatie ervaringen op waarmee de
grove/ fijne motoriek, de cognitieve- en taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de creatieve
fantasie worden gestimuleerd. Er is een stimulerende en veilige ontwikkelomgeving voor baby's
waargenomen.
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Conclusie
KDV De Ploeg biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan het in een veilige en
gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de
persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht
van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang).

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (april 2019)
Pedagogisch werkplan (juli 2019)
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten die zijn aangesteld voor deze locatie, de locatiemanager, de pedagogisch
beleidsmedewerkers en de uitvoerend bestuurder zijn ingeschreven en gekoppeld aan de
houder Kinderopvang OOK B.V. in het personenregister kinderopvang (PRK). Daarbij zijn de
verklaringen omtrent gedrag natuurlijke personen goedgekeurd.
Conclusie
De houder en de in te zetten beroepskrachten zijn in bezit van een geldige verklaring omtrent het
gedrag. Eenieder is ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
Opleidingseisen
Diploma's beroepskrachten
De beroepskrachten die op deze locatie worden ingezet beschikken over een diploma die volgens
de geldende cao kinderopvang een kwalificatie geven.
Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerkers
De pedagogisch beleidsmedewerker van Doomijn die de coaching verzorgt op deze locatie beschikt
over een diploma zoals opgenomen in de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Er worden op het moment van de onaangekondigde inspectie 11 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar opgevangen door 2 beroepskrachten.
De beroepskracht-kindratio is op het moment van inspectie geborgd.
Op locatie zijn de dagplanning, de weekplanning en het personeelsrooster ingezien.
Bij de steekproef genomen uit deze lijsten blijkt dat de beroepskracht-kindratio geborgd is.
Het planningsysteem van de organisatie is digitaal en berekent aan de hand van de nieuwste
rekenregels de vereiste inzet van beroepskrachten. Het planningssysteem houdt deze actueel als
kinderen afgemeld worden in het systeem. De beroepskrachten bewaken op deze manier of er
voldoende beroepskrachten ingezet worden conform de beroepskracht-kindratio en hebben inzicht
wanneer er sprake is van een afwijking van de beroepskracht-kindratio.
In het pedagogisch werkplan is de afwijkende inzet per week op de groepen vastgelegd. De
afwijkende inzet van de beroepskrachten vindt plaats conform de voorschriften.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De toezichthouder heeft op locatie de dagplanning kind en personeel ingezien. Tevens zijn de
indeling van de stamgroepen en het wekelijkse plannings- en presentieoverzicht ingezien.
Op de maandag, woensdag en vrijdag worden op het KDV de kinderen in 1 stamgroep met
maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen.
Op de dinsdag en donderdag worden op het KDV 2 stamgroepen opgevangen. Er vindt dan naast
de opvang in de 0-4 groep ook opvang plaats in een peuterplusgroep met de 3-jarigen van het
KDV. In deze peuterplusgroep worden maximaal 8 kinderen opgevangen.
De dag van het onaangekondigde inspectiebezoek valt op een woensdag. Er zijn 11 kinderen van 0
tot 4 jaar. De kinderen worden in 1 stamgroep opgevangen in de stamgroepsruimte van de
stamgroep 0 tot vier jaar.
Uit de plannings- en presentieoverzichten blijkt dat de opvang momenteel in de volgende
stamgroepen plaatsvindt:
De maximale stamgroepgrootte is momenteel per dag:
Stamgroep 0-4 jaar Peuterplusgroep 3 jaar en ouder
Maandag
11 kinderen
Dinsdag
12 kinderen
8 kinderen
Woensdag
11 kinderen
Donderdag
13 kinderen
8 kinderen
Vrijdag
13 kinderen
Uit de steekproef genomen uit de overzichten blijkt de kinderen op het kinderdagverblijf in een
vaste stamgroep worden opgevangen.
Aandachtspunt
KDV De Ploeg is geregistreerd met 18 kindplaatsen in het LRK. Uit de stamgroepgrootte blijkt dat
op dinsdag en donderdag maximaal 20, resp. 21 kinderen worden opgevangen. De houder dient de
gegevens in het LRK te actualiseren en een wijziging in te dienen bij de gemeente volgens de
procedures.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorschriften die gelden voor de stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Plaatsingsoverzicht
Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch werkplan (juli 2019)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

KDV De Ploeg
http://www.kinderopvangook.nl
000035618108
18
Nee

:
:
:
:
:
:

Kinderopvang OOK B.V.
Postbus 1064
8001 BB Zwolle
www.kinderopvangook.nl
08215454
Ja

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mw. M. Poortinga

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

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

:
:
:
:
:
:

11-03-2020
01-04-2020
02-04-2020
03-04-2020
03-04-2020
03-04-2020

: 08-04-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
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