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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd onderzoek voor registratie.
Waarom toezicht?
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang,
gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit en de veiligheid en
gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede kinderopvang is van groot
belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor
ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun kind er met een gerust hart
achter kunnen laten.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en adviseren en het
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot
een oplossing te komen.
Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet
kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD
vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat
kan, en meer waar dat nodig is.
Beschouwing
Inleiding
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis, volgen
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemene kenmerken kindercentrum
Holding 'Kikwa' bestaat uit twee BV's genaamd 'BSO Voor af en toe' en 'AMPM van der Lugt'
(Kinderkwartier).
'BSO Voor af en toe' heeft op dit moment drie locaties onder de BV vallen:

BSO Voor af en toe

KDV Kikkervisjes

KDV Peuter Vriendjes
'AMPM van der Lugt' (kinderkwartier) heeft op dit moment één locatie onder de BV vallen:

KDV Kaatjes Kameraadjes
De gemeente IJsselstein heeft van houder ‘AMPM van der Lugt’ (Kinderkwartier) een
wijzigingsverzoek ontvangen voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen bij
kinderdagverblijf ‘Kaatjes Kameraadjes’ aan de Televisiebaan 106a te IJsselstein. Dit
wijzigingsverzoek is in navolging op het voornemen van de holding om twee locaties van BV 'BSO
Voor af en toe' en de locatie van 'AMPM van der Lugt' (kinderkwartier) met elkaar te laten fuseren.
De locaties 'KDV Kaatjes Kameraadjes', 'KDV Kikkervisjes' en 'KDV Peuter vriendjes' zullen hiermee
alledrie gaan vallen onder 'KDV Kaatjes Kameraadjes' van Kinderkwartier. Deze locatie zal worden
uitgebreid naar 46 kindplaatsen. Op 13 februari heeft de GGD regio Utrecht een in opdracht van de
gemeente IJsselstein een onderzoek voor registratie uitgevoerd.
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De houder heeft het voornemen om de locatie zo spoedig mogelijk in de nieuwe vorm te openen.
Het gaat om 46 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De locatie zal gaan bestaan uit drie
stamgroepen; een baby/dreumesgroep, een peutergroep en een peuteropvang.
Er zal voorschoolse educatie aangeboden gaan worden met het educatieprogramma 'Uk en puk'.
Bevindingen op hoofdlijnen
Kwaliteitseisen die direct betrekking hebben op de uitvoering in de praktijk kunnen in dit stadium
nog niet worden onderzocht. Wel zijn de kwaliteitseisen beoordeeld met betrekking tot het beleid
zoals het pedagogisch beleidsplan. Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen
onderstaande domeinen onderzocht:





‘Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’;
‘Pedagogisch klimaat’;
‘Personeel en groepen’;
‘Accommodatie en inrichting’.

Conclusie
De houder voldoet aan alle onderzochte eisen zoals deze zijn opgenomen in de Wet kinderopvang.
De GGD regio Utrecht adviseert om de wijzigingen door te voeren in het LRK.
Binnen drie maanden na de start vindt er een onderzoek na registratie plaats waarbij de GGD de
kwaliteitseisen met betrekkingen tot de praktijk beoordeeld. Tijdens het onderzoek na registratie
zal de locatie voor kinderopvang worden beoordeeld volgens de eisen zoals deze zijn opgenomen in
de Wet IKK.
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met
betrekking tot de brandveiligheid of bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit
afgeeft.
Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang.

4 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 13-02-2018
Kinderkwartier: Kaatjes kinderspeelplein BV/Kaatjes Kameraadjes te IJsselstein

Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen en administratie
Aan de registratie en de administratie van een kindercentrum worden kwaliteitseisen gesteld om de
kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. Zo dient voorafgaand aan de exploitatie van een
kindercentrum een onderzoek door de GGD te worden uitgevoerd waaruit blijkt dat de exploitatie
redelijkerwijs zal plaatsvinden. Bij een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens dient de
houder deze onverwijld door te geven aan de gemeente.
Onder de kopjes ‘Registratie’ en ‘Wijzigingen’ staan de bevindingen van de toezichthouder.
Registratie
De GGD regio Utrecht heeft een onderzoek voor registratie uitgevoerd, waaruit blijkt dat de
exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke eisen.
De houder treft voldoende maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in
één van zijn vestigingen te voorkomen. Middels een nader onderzoek op 13 februari 2018 bij
locatie Peuter Vriendjes is geconstateerd dat de eerder geconstateerde tekortkomingen binnen het
pedagogisch klimaat zijn opgeheven. Er loopt op dit moment geen handhaving tegen één de
vestigingen van 'AMPM van der Lugt' (Kinderkwartier) en 'BSO Voor af en toe' binnen
IJsselstein. De twee locaties van 'BSO Voor af en toe' en de locatie van 'AMPM van der Lugt'
(Kinderkwartier) zijn voornemens te gaan fuseren.
Conclusie
De houder voldoet aan de onderzochte eisen betreffende naleving wet- en regelgeving.
Wijzigingen
De houder van 'AMPM van der Lugt' (Kinderkwartier) is voornemens de locaties 'Kinderdagverblijf
Kikkervisjes' en 'Kinderdagverblijf Peuter Vriendjes' over te nemen, waardoor drie locaties fuseren
tot één locatie 'Kinderkwartier: Kaatjes kinderspeelplein BV/Kaatjes Kameraadjes'. De houder heeft
hiertoe een wijziging ingediend bij de gemeente IJsselstein, welke de GGD regio Utrecht de
opdracht heeft gegeven om een onderzoek uit te voeren ten aanzien van deze wijziging.
Conclusie
De houder van het kindercentrum heeft onverwijld mededeling gedaan van de wijziging nadat deze
hem bekend is geworden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met mevrouw van Diessen)

LRKP
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Pedagogisch klimaat
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
Tijdens het toezichtbezoek is het pedagogisch beleidsplan op inhoud beoordeeld. Onder het kopje
‘Pedagogisch beleid’ staan de bevindingen van de toezichthouder.
Pedagogisch beleid
'Kinderkwartier IJsselstein' hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de
organisatie geldende beleid staat. In het pedagogisch beleidsplan staat een concrete beschrijving
van:






de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld
in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang;
de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen;
de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de
stamgroepruimte kunnen verlaten;
beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

In het pedagogisch beleidsplan staat een onvoldoende concrete beschrijving van:






de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar
een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt
gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van
de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de
overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de
overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling
van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar
passende instanties voor verdere ondersteuning;
de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind
periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind;
de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen;
de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het
aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het
minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan
op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.

Herstelaanbod
Bovenstaande is besproken met de locatieverantwoordelijke, waarna de toezichthouder een
herstelaanbod heeft voorgelegd. De locatieverantwoordelijke is in de gelegenheid gesteld het
pedagogisch beleid aan te vullen tot en met 21 februari 2018 en daarmee te voldoen aan
onderstaande eisen:


'Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop:met toestemming van de ouders kennis over
de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de overgang van het kind
naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de
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buitenschoolse opvang, enbijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen
worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning'(Wet kinderopvang art 1.50 lid 2; Besluit kwaliteit kinderopvang art 3 lid 2b)
'Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.'(Wet kinderopvang art 1.50 lid 2; Besluit kwaliteit
kinderopvang art 3 lid 2c)
'Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen.'(Wet kinderopvang art 1.50 lid 2; Besluit kwaliteit kinderopvang art 3 lid 2e)
'Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
tijden waarop kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio, alsmede de tijden
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de vereiste
beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen
van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.'(Wet
kinderopvang art 1.50 lid 2; Besluit kwaliteit kinderopvang art 3 lid 3a en 7 lid 2 en 4)

Op 15 februari 2018 heeft de locatieverantwoordelijke het aangepaste pedagogisch beleid per mail
toegestuurd aan de toezichthouder. De eisen zijn in voldoende mate opgenomen in het
pedagogisch beleid.
Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Een vertrouwde en veilige omgeving zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van
het kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent
het gedrag, vaste groepen, vaste beroepskrachten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij
belangrijke randvoorwaarden. De houder draagt daarnaast zorg voor de juiste verhouding tussen
het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio).
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de Minister van Veiligheid en
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit
geval in de kinderopvang. De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat de houder zelf
en de beroepskrachten en eventuele stagiairs en vrijwilligers in het bezit zijn van een geldige VOG.
Onder het kopje ‘Verklaring omtrent het gedrag’ staan de bevindingen van de toezichthouder.
Verklaring omtrent het gedrag
De houder heeft op 8 februari 2018 een VOG rechtspersonen van de B.V. toegestuurd naar de
toezichthouder, waardoor aan deze wettelijke eis wordt voldaan.
Het in te zetten personeel blijft ongewijzigd in verband met overname van twee locaties, waarmee
de locatie tot één vestiging wordt uitgebreid. De verklaringen omtrent het gedrag van de
beroepskrachten zijn tijdens het jaarlijks onderzoek gecontroleerd.
Conclusie
De houder is in het bezit van een geldige Verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen.
Gebruikte bronnen:

Verklaringen omtrent het gedrag
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Accommodatie
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante
meter per kind in de binnen- en de buitenruimtes. Per aanwezig kind in het kindercentrum dient
ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte en ten minste 3 m² passend ingerichte
buitenspeelruimte beschikbaar te zijn. Daarnaast is de inrichting van de ruimtes van belang om te
kunnen voorzien in (het stimuleren van) de basisbehoeften van kinderen zodat in de diverse
ontwikkelingsbehoeften kan worden voorzien. Onder het kopje ‘Eisen aan ruimtes’ staan de
bevindingen van de toezichthouder.
Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
Het kinderdagverblijf bestaat uit drie groepsruimtes.
Onderstaande tabel geeft de ruimtes en de oppervlaktes weer:
Naam groep
Baby/dreumesgroep
Peutergroep
Peuteropvang

Aantal kinderen
14
16
16

Beschikbare m²
54 m²
54 m²
54 m²

Benodigde m²
49 m²
56 m²
56 m²

Uit de tabel blijkt dat de peutergroep en de peuteropvang beide een tekort hebben van 2m². De
gang is gedeeltelijk ingericht als speelruimte middels verschillende loopfietsen, waardoor dit
gedeeltelijk meegerekend kan worden binnen de oppervlakte voor de binnenruimte. Dit biedt
voldoende binnenspeelruimte voor het aantal op te vangen kinderen.
Buitenruimte
Het kinderdagverblijf beschikt over een direct aangrenzende buitenspeelruimte. De buitenruimte
biedt voldoende ruimte voor het aantal op te vangen kinderen van het kinderdagverblijf.
Tijdens het onderzoek na registratie zal beoordeeld worden of de binnen- en buitenruimte passend
is ingericht in overeenstemming met de leeftijden van de kinderen van de locatie.
Conclusie
De binnen- en buitenruimtes van het kindercentrum voldoen aan de gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Plattegrond
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Registratie
Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek, heeft
plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in
overeenstemming met de daarvoor gestelde regels.

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang; art 2 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang)

Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 en 7 lid 2 Besluit landelijk register kinderopvang en register
buitenlandse kinderopvangvang)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang art; art 3 lid 2d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2e Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Kinderkwartier: Kaatjes kinderspeelplein BV/Kaatjes
Kameraadjes
: http://www.kinderkwartier-ijsselstein.nl
: 000028740963
: 16
: Nee

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

:
:
:
:
:

bakker-knijff
Griekenlandweg 11
3402AH IJsselstein
59442840
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700AB ZEIST
030-6086086
A. Boetzkes

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: IJsselstein
: Postbus 26
: 3400AA IJSSELSTEIN UT

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

13-02-2018
16-02-2018
Niet van toepassing
23-02-2018
23-02-2018
23-02-2018

: 23-02-2018
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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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