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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
Kinderdagverblijf locatie ‘Sparretje’ te Best is onderdeel van Stichting Kinderdagverblijf Brabant.
De houder Mw. C. Meijer werkt al jaren als zelfstandige in een bedrijf dat o.a. de administratie voor
diverse kinderdagverblijven verzorgt en is op de hoogte van wat er zich binnen de kinderopvang
wereld afspeelt. Daardoor heeft ze besloten om als stichting diverse kinderdagverblijven op te
zetten.
Stichting Kinderdagverblijf Brabant locatie Best ‘Sparretje’ is in 2012 geopend. Daarvoor is een
ruimte van de gemeente Best gehuurd die voorheen gebruikt werd als peuterspeelzaal en
buitenschoolse opvang (BSO). Dit gebouw ligt midden in een woonwijk.
Op Kinderdagverblijf locatie ‘Sparretje’ te Best wordt gewerkt met VVE-methode Startblokken. De
beroepskrachten zijn of worden hierin geschoold. De locatie is nog niet gecertificeerd als VVE
locatie en wil in de toekomst wel gecertificeerd worden.
Inspectiegeschiedenis
Jaarlijks onderzoek 2015
Tijdens de inspectie in 2015 zijn er twee overtredingen geconstateerd op de inhoud van het
pedagogisch beleidsplan. De houder heeft inspanningen verricht en de betreffende overtredingen
opgelost.
Jaarlijks onderzoek 2016
In 2016 heeft een inspectie plaatsgevonden met betrekking tot de pedagogische praktijk,
interviews met de beroepskrachten en de houder en een documentenonderzoek. Geconstateerd is
dat ten tijde van de inspectie de getoetste items voldoen aan de Wko.
Jaarlijks onderzoek 2017
Geconstateerd is dat ten tijde van de inspectie de getoetste items voldoen aan de Wko. De
domeinen pedagogisch klimaat en personeel en groepen zijn getoetst.
Huidige inspectie 16-01-2018
De inspectie heeft plaats gevonden op dinsdagochtend 16-01-2018. Er heeft een observatie plaats
gevonden en de toezichthouder is goed ingelicht door de aanwezige beroepskrachten. De
toezichthouder heeft via mailcontact documenten opgevraagd aan de houder. Er is meerdere malen
telefonisch contact geweest met de houder en leidinggevende van Stichting Kinderdagverblijf
Brabant locatie Best ‘Sparretje’.
Conclusie
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er is een aandachtspunt opgenomen onder het
domein personeel en groepen. Voor verdere toelichting zie het betreffende domein.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

3 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-01-2018
Stichting Kinderdagverblijf Brabant te Best

Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld. In de praktijk is getoetst of wordt
gehandeld volgens dit beleid.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar of 4-12 jaar.
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid omvat alle wettelijk vereiste items.
Stichting Kinderopvang Brabant heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor 2018.
Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder er voor zorgt dat medewerkers voldoende op de
hoogte zijn van het pedagogisch beleids- en werkplan.
Tijdens de observatie en het interview met de beroepskrachten is gebleken dat de uitgangspunten
en werkwijze zoals beschreven in het pedagogisch beleid terug te zien zijn in het pedagogisch
handelen van de beroepskrachten.
Verantwoorde dagopvang
Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst of de
praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het kader
van het bieden van verantwoorde dagopvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2).
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand
volgt een algemene toelichting.
Observatie: dinsdagochtend 16 januari van 10.45 uur tot 12.15 uur.
Aantal kinderen: 16
Aantal beroepskrachten: 3 en 1 stagiaire


In het pedagogisch beleid staat: De beroepskrachten geven zoveel mogelijk positieve
gedragsaanwijzingen. Dit betekent dat er zo min mogelijke 'nee' tegen het kind gezegd wordt.
Het positieve gedrag wordt benoemd en geprezen. Dit is waargenomen in de praktijk. Tijdens
de activiteit dat de kinderen over de bank lopen bekrachtigt de beroepskracht de kinderen
positief; als er een kind boos wordt omdat er een kind tegen haar aan valt zegt de
beroepskracht: 'Kom maar, ik help je, ik zie dat (naam kind) tegen je aan is gevallen. Dat is
niet fijn, dit was een ongelukje. Ze viel per ongeluk tegen jou aan.'



In het pedagogisch beleid staat beschreven: Respect voor de autonomie in de praktijk: de
pedagogisch medewerker toont geduld voor ideeën en oplossingen van het kind en gaat indien
de situatie het toelaat hierin mee. Tijdens de inspectie is zichtbaar dat kinderen worden
uitgedaagd in hun ontwikkeling en dat er respect is voor de autonomie van het kind; op het
kindercentrum zijn ze bezig met het thema; circus. Het thema is zichtbaar in de ruimte. De
kinderen zijn als clowntjes geschminkt en mogen over een bank lopen en in een hoepel
springen. De beroepskracht vertelt dat ze 's ochtends aan het voorlezen waren en dat de
kinderen begonnen over clowns, daardoor is met de kinderen het idee ontstaan om van de
kinderen clowntjes te maken.



De beroepskrachten dekken samen met de kinderen de tafel en er vinden gesprekken plaats
tijdens het eten. Dit komt ook terug in het pedagogisch beleid: Respect voor de autonomie is
is ook de zelfredzaamheid van het kind stimuleren. Door te praten met het kind en te laten
helpen met huishoudelijk taken wordt deze zelfredzaamheid gestimuleerd.

4 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-01-2018
Stichting Kinderdagverblijf Brabant te Best



De beroepskrachten luisteren naar de kinderen en gaan op een sensitieve en responsieve
manier met de kinderen om. Er is aandacht voor kinderen als aan kinderen de fles geven
wordt. Er wordt met kinderen gespeeld in groepjes en individueel.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (leidinggevende locatie)

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties (16-01-2018)

Website (http://www.kinderdagverblijfbrabant.nl/informatie)

Pedagogisch beleidsplan (versie 2018)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). De beroepskrachtkindratio, de opvang in stamgroepen/basisgroepen en de stabiliteit van de opvang van kinderen,
zijn gecontroleerd tijdens de observatie. Eveneens is binnen dit domein gekeken of de
voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens de huidige inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van alle aanwezige
beroepskrachten en een stagiaire ingezien. De VOG's voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van alle aanwezige beroepskrachten ingezien. De
beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang
en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
Aantal beroepskrachten
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat:



er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. Er is door middel van een steekproef van week 2
en 3 gecontroleerd of er voldoende beroepskrachten ingeroosterd zijn. Er wordt gebruik
gemaakt van de rekentool www.1ratio.nl
gedurende de opvang worden ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten ingezet,
conform het pedagogisch beleidsplan van de houder. Daarin staat beschreven dat er op alle
dagen op de volgende tijden wordt afgeweken: van 7.30 tot 8.00 uur, van 13.00 tot 15.00 uur
en van 18.00 tot 18.30 uur.

Aandachtspunt:
Tijdens de afwijking dient tenminste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet te
worden. De beroepskrachten gaan veelal om de beurt voor 45 minuten pauze houden. Als 3
beroepskrachten dit om de beurt doen zijn ze 3 x 45 minuten met minder beroepskrachten. Dat is
in totaal 2 uur en 15 minuten dus 15 minuten teveel volgens de beschreven 3-uursregeling
beschreven in het pedagogisch beleid. Het kan ook voorkomen dat de beroepskrachten 2 om 2
pauze houden. Dit is vaak op de groep. Er gaan dan bijvoorbeeld eerst 2 beroepskrachten 45
minuten pauze houden en dan 1 beroepskracht met een stagiaire. Een stagiaire mag niet ingezet
worden dus op deze manier wordt er niet ten minste de helft van de beroepskrachten ingezet.
Omdat dit om 15 minuten te veel gaat en de houder heeft aangegeven deze tijden aan te
passen wordt dit als aandachtspunt opgenomen in het rapport.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Er is een extra stamgroep voor flexibele kinderen. In
het pedagogisch beleid staat beschreven:
De ruimte wordt niet dagelijks gebruikt maar enkel als de situatie erom vraagt, bijvoorbeeld tijdens
een drukke dag meer rust te kunnen bieden. Of om extra (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aan
te bieden. Er kunnen maximaal 3 kinderen geplaatst worden in de extra stamgroep. Op deze
stamgroep worden alleen flex kinderen ingepland dit altijd samen met de vast pedagogisch
medewerker. Alleen kinderen vanaf 1,5 jaar worden ingepland in de kleine stamgroep. Ouders
tekenen hiervoor een verklaring dat zij hiermee instemmen.
Hiermee wordt voldaan aan de eis dat de extra ruimte alleen wordt gebruikt door kinderen die
flexibele opvang afnemen en bij activiteiten buiten de stamgroep. De toezichthouder heeft de
toestemmingsformulieren ingezien ondertekend door de ouders van kinderen die gebruik maken
van de extra ruimte.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (leidinggevende locatie)

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties (16-01-2018)

Toestemmingsformulieren (gebruik extra stamgroep)

Verklaringen omtrent het gedrag (aanwezige beroepskrachten en stagiaire)

Diploma's beroepskrachten (aanwezige beroepskrachten)

Presentielijsten (week 2 en 3)

Personeelsrooster (week 2 en 3)

Notulen teamoverleg (januari 2018, december 2017)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft
opgesteld waarin een concrete beschrijving is opgenomen van de wijze waarop de achterwacht is
geregeld indien er slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.
Daarnaast wordt er getoetst of de houder er zorg voor draagt dat er gedurende de dagopvang te
allen tijde één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen conform de kwalificatieregels.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De wijze waarop de achterwacht geregeld is indien er slechts één beroepskracht aanwezig is staat
concreet beschreven in het veiligheid- en gezondheidsbeleid van het kindercentrum. De houder
geeft echter aan dat er altijd minstens twee beroepskrachten tegelijk ingepland staan waardoor er
geen achterwacht noodzakelijk is.
De houder geeft aan dat alle medewerkers BHV en EHBO gekwalificeerd zijn. Hierdoor is er ten alle
tijden iemand aanwezig gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De
toezichthouder heeft een steekproef gedaan en de EHBO certificaten van de 3 aanwezige
beroepskrachten ingezien. Van 1 beroepskracht was het certificaat niet conform de in de Regeling
Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. De houder heeft hier direct actie
op ondernomen en de beroepskracht een alternatieve EHBO cursus laten volgen. De toezichthouder
heeft hiervan op 9-2-2018 een geldig certificaat ontvangen. Dit certificaat is conform de in de
Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (leidinggevende locatie)

Interview (aanwezige beroepskrachten)

EHBO certificaten: aanwezige beroepskrachten

veiligheid- en gezondheidsbeleid; versie januari 2018
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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
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)

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)
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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)

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)
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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)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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

:
:
:
:
:

Stichting Kinderdagverblijf Brabant
http://www.kinderdagverblijfbrabant.nl
000025383337
19
Nee

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

:
:
:
:
:
:

Adman Beheer BV
Waterpoort 40
5662VM Geldrop
www.kinderdagverblijfbrabant.nl
54896835
Nee

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

:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605KR EINDHOVEN
088 0031 377
Greetje de Wit

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Best
: Postbus 50
: 5680AB BEST

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

15-01-2018
12-02-2018
Niet van toepassing
19-02-2018
19-02-2018
19-02-2018

: 12-03-2018
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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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