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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.
Beschouwing
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere het gebied van de
pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen (Wko). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) één maal bezocht in het
kader van de naleving Wko door een toezichthouder van de GGD.
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen. Op
de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de
Wko.
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl.
De locatie
Peuterspeelzaal 't Zwanenest is een particuliere peuterspeelzaal in Julianadorp en wordt gerund
door twee vaste beroepskrachten, die tevens de houders van dit kindercentrum zijn. In 2015 is de
locatie verhuisd naar MFC (multifunctionele centrum) 't Dorpshuis. Dit betreft een geheel nieuwe
locatie met in het zelfde pand het consultatiebureau van de GGD, een bibliotheek, diverse
basisscholen en sportverenigingen.
KDV 't Zwanenest vangt kinderen op in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden - 4 jaar, in een groep
van maximaal zestien kinderen. De opvang vindt plaats op maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend. De kinderen komen in de maandag-donderdag groep of in de dinsdagvrijdaggroep. De zaal is geopend van 08.45 uur tot 11.30 uur.
Inspectiegeschiedenis



In februari 2015 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden, in verband met
de verhuizing naar de nieuwe locatie. Aan de getoetste voorwaarden werd daarbij voldaan.
Tijdens de jaarlijkse inspecties van 2015, 2016 en 2017 werd aan alle getoetste voorwaarden
voldaan.

De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.
De inspectie
Deze jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 9 februari 2018. De
toezichthouder heeft een gesprek gevoerd met de houder (tevens werkzaam als
beroepskracht) en een beroepskracht en er heeft een observatie plaatsgevonden om de
(pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten ingezien. De bevindingen
zijn met de houder en de beroepskracht geëvalueerd.
Conclusie
Na toepassing van overleg en overreding binnen de items 'pedagogisch beleid' en 'veiligheid en
gezondheid' wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan,
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan, de relatie van het beleidsplan met de praktijk en het
voeren van verantwoorde dagopvang.
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op de inhoud. Onderzocht is of in
het pedagogisch beleidsplan onder andere een concrete beschrijving wordt gegeven hoe de
beroepskrachten de pedagogisch basisdoelen in de praktijk waarborgen. Daarnaast is geobserveerd
of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de pedagogische basisdoelen en
het pedagogisch beleidsplan van de organisatie.
Pedagogisch beleid
De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan, welke bestaat uit 2 delen. Het
eerste deel is het algemeen beleidsplan en het tweede deel is het pedagogisch werkplan.
Het beleidsplan beschrijft onder andere de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten
van verantwoorde dagopvang en de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de
ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt.
De uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan en andere (pedagogische) beleidsstukken
worden onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten door middel van teamoverleggen en
feedback van de leidinggevende.
De houder draagt hiermee zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleid door de
beroepskrachten.
Het pedagogisch beleidsplan voldoet echter niet aan alle getoetste voorwaarden.
Het beleidsplan geeft geen concrete beschrijving op welke wijze de ouders en het kind bekend
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.
Dit is middels mailcontact gecommuniceerd met de houder. Afgesproken is dat het beleidsplan
aangepast wordt en binnen 4 werkdagen wordt toegestuurd aan de toezichthouder om deze
opnieuw te beoordelen.
De houder heeft binnen 4 dagen de aangepaste versie van het beleidsplan aan de toezichthouder
gestuurd. De toezichthouder heeft de aangepaste versie opnieuw beoordeeld.
De voorwaarde met betrekking tot de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet, is
niet beoordeeld. Dit is niet van toepassing op dit kinderdagverblijf.
Middels overleg en overreding is aan de getoetste voorwaarden betreffende het pedagogisch
beleidsplan is voldaan.
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Verantwoorde dagopvang
De houder draagt zorg voor verantwoorde opvang, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden en zorgt dat:

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;

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;

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

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.
Dit doet de houder door de basisdoelen concreet te benoemen en uitleg te geven wat de werkwijze
van de beroepskrachten hierbij is. De beroepskrachten kunnen aan de hand van deze omschrijving
hun werkwijze bepalen. De werkwijze van de beroepskrachten wordt vervolgens geëvalueerd met
de houders.
Voor de beoordeling van het bieden van verantwoorde kinderopvang is het openbare
‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december
2014) gebruikt.
Aan de hand van indicatoren uit dit veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische
praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit veldinstrument worden cursief weergegeven.
Indicator:
Passend aanbod
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Er is aanpassing of verandering van aanbod mogelijk voor één of enkele kinderen
Praktijkvoorbeeld:
Na het eet- en drinkmoment zetten de beroepskrachten speelgoed neer op 2 tafels. De kinderen
mogen zelf kiezen aan welke tafel zij willen spelen. Zo was er op een tafel duplo en op de andere
tafellitle people. De kinderen lopen rustig naar de tafel waaraan zij willen spelen. Een kind
blijft zitten en weet niet wat zij wil spelen. Een van de beroepskrachten loopt naar haar toe en
vraagt of zij een tulp wil maken. Het kind knikt en loopt met de beroepskracht naar een laag
tafeltje. Het kind mag met gekleurd papier een tulp plakken op het blad en is aandachtig bezig om
dit zo netjes mogelijk te doen. De beroepskracht lacht en geeft aan dat ze heel goed bezig is.
Indicator:
In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze in de meeste situaties
consequent toe
In het beleidsplan staat omschreven 'Samenwerken is belangrijk: we ruimen samen op, we spelen
en delen samen'.
Praktijkvoorbeeld:
Als een paar kinderen van de tafel wegloopt en met ander spelmateriaal wil spelen, komt de
beroepskracht naar de kinderen toe en gaat op haar knieën bij hen zitten. Ze geeft aan dat zij
eerst het spelmateriaal op de tafel samen op mogen ruimen en als zij het spelmateriaal hebben
opgeruimd iets nieuws uit kunnen zoeken dat zij willen spelen.
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien
in het bieden van verantwoorde dagopvang.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (Beroepskracht)

Observaties (Pedagogische praktijkobservatie, binnen- en buitenruimte)

Website (Peuterspeelzaal 't Zwanenest)

Pedagogisch beleidsplan (november 2017)
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Personeel en groepen
Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten,
stagiaires en beroepskrachten in opleiding.
Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, de opleidingseisen van
beroepskrachten, het aantal beroepskrachten (de beroepskracht-kindratio) en de stabiliteit van de
opvang voor kinderen gekeken.
Verklaring omtrent het gedrag
Personen, werkzaam in de kinderopvang worden door de overheid continu gescreend op
functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue screening. De toezichthouder
heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen werkzaam bij het KDV 't Zwanenest
beoordeeld.
Ten tijde van de inspectie kon een van de beroepskrachten haar VOG niet laten zien aan de
toezichthouder. Navraag leert dat zij deze opnieuw had aangevraagd.
De houder heeft de VOG van betreffende beroepskracht nagestuurd, waardoor alsnog aan de
getoetste voorwaarde betreffende verklaring omtrent gedrag wordt voldaan.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Voor de kindercentra worden de beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken zoals opgenomen in de
collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kinderopvang aangemerkt als passende beroepskwalificatie.
Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste
jaarlijkse inspectiebezoek in dienst is getreden en de invalkrachten werkzaam op de groep.
Aan de getoetste voorwaarden betreffende opleidingseisen is voldaan.
Aantal beroepskrachten
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de
planning van de aankomende periode en de presentielijsten van de afgelopen periode en het
bijbehorende dienstrooster. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal
gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep is conform de voorwaarden.
Tijdens het inspectiebezoek was de feitelijke bezetting: 15 kinderen onder begeleiding van 2
beroepskrachten.
Aan de getoetste voorwaarde betreffende aantal beroepskrachten is voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
KDV Het Zwanenest biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in 2 stamgroepen. Stamgroep 1 komt
op de maandag en donderdag. Stamgroep 2 komt op de dinsdag en vrijdag.
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is aanspreekpunt voor het kind en de ouders
en bespreekt, indien wenselijk, periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de
ouders.
Aan de getoetste voorwaarde betreffende stabiliteit van de opvang voor kinderen is voldaan.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties (Pedagogische praktijkobservatie, binnen- en buitenruimte)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten (week 5 en 6)

Personeelsrooster (week 5 en 6)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in
een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel
mogelijk is gewaarborgd.
Tijdens de inspectie is beoordeeld of de houder beschikt over een veiligheids- en gezondheidsbeleid
dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is
gewaarborgd. Gekeken is hoe het beleid tot stand is gekomen en of dit een continu proces is.
Daarnaast is gekeken of de beroepskrachten betrokken worden bij het opstellen van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid en handelen naar dit beleid.
Tevens is beoordeeld of er tenminste één volwassene in de locatie aanwezig is, die gekwalificeerd
is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Uit het rooster blijkt dat de houder er zorg voor draagt, dat er tijdens de opvang altijd een
volwassene met een kinder-EHBO diploma aanwezig is.
De houder heeft het locatie specifieke beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid
vastgelegd in protocollen. Na telefonisch overleg heeft de houder een hygiënebeleid toegestuurd.
Aangezien dit geen beleid is op veiligheid en gezondheid, is na telefonisch overleg met de houder
afgesproken dat het beleid veiligheid en gezondheid alsnog naar de toezichthouder wordt
toegestuurd, zodat deze beoordeeld kan worden.
De houder heeft het beleid veiligheid en gezondheid aan de toezichthouder toegestuurd, waarna
deze alsnog kon worden beoordeeld.
Na overleg en overreding wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties (Pedagogische praktijkobservatie, binnen- en buitenruimte)

Protocol (Veiligheid en Gezondheid)

Beleid veiligheid en gezondheid (maart 2018)
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Ouderrecht
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen betreffende de wijze waarop de houder de ouders
betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van
zaken in het kindercentrum.
Informatie
De voorwaarde over informatievoorziening over de tijden waarop minder beroepskrachten worden
ingezet dan vereist op basis van de aanwezige kinderen is niet beoordeeld. De peuteropvang is niet
langer dan 3 uur per dag geopend waardoor men niet afwijkt niet van de beroepskracht-kindratio.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Informatiemateriaal voor ouders (Nieuwsbrief)

Website (Peuterspeelzaal 't Zwanenest)
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Overzicht getoetste inspectie-items
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 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)

Verantwoorde dagopvang
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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
De houder en de personen werkzaam bij een 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 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de
houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt.
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiair of uitzendkracht moet voordat deze persoon
zijn werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder
dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf
de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
Bij iedere volgende houder ten behoeve waarvan de stagiair of de uitzendkracht in die periode van
maximaal twee jaar werkzaam is, overlegt hij telkens de meest actuele verklaring omtrent het
gedrag.
(art 1.50 lid 4 en 8 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
(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)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 1, 2 en 4 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 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit kwaliteit kinderopvang)
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De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Peuterspeelzaal 't Zwanenest
http://www.peuterspeelzaalzwanenest.nl
000022575510
16
Nee

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

:
:
:
:
:

Peuterspeelzaal 't Zwanenest VOF
Wierbalg 2419
1788 VH Julianadorp
52658090
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hollands Noorden
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar
088-0100549
Mevrouw S.D Commandeur

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Den Helder
: Postbus 36
: 1780 AA DEN HELDER

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:
:

09-02-2018
04-04-2018
11-04-2018
11-04-2018
09-04-2018
09-04-2018
09-04-2018

: 10-04-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

Betreft; Zienswijze rapportage inspectie GGD Psz ’t Zwanenest

d.d. 09-02-2018.

Julianadorp, 05-04-2017,
Ten aanzien van het concept rapport van de inspectie op onze locatie, welke is gehouden op 0902-2018, willen wij de volgende zienswijze indienen.
Wij zijn tevreden over het concept rapport dat is voortgekomen uit het bezoek van de
toezichthouder van de GGD op onze locatie afgelopen 9 februari. Het bezoek werd als prettig
ervaren.
We zullen ons ook voor de toekomst weer voor de volle 100% inzetten om alles op orde te
houden.
Met vriendelijke groeten,
Houders Peuterspeelzaal ‘t Zwanenest
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