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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
In dit onderzoek zijn naar aanleiding van het risicoprofiel de volgende kwaliteitseisen onderzocht:
de kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en
groepen en de eisen aan veiligheid en gezondheid. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan
achter in het rapport vermeld.
Het onderzoek bestaat uit een bezoek op locatie en een documentenonderzoek. Tijdens het
locatiebezoek heeft de toezichthouder de groepen bezocht en heeft er onder andere een gesprek
plaatsgevonden met de beroepskrachten en de houder.

Beschouwing
Kinderdagverblijf (KDV) De Groene Kikker bestaat uit vier aan elkaar grenzende nieuwbouw
woningen in Vleuten aan de Sculpturentuinlaan, de Herftsttuinlaan en de Lentetuinlaan in Vleuten.
KDV De Groene Kikker heeft 79 kindplaatsen en biedt dagopvang aan acht groepen.
Er is een centrale keuken, verder maakt het KDV gebruik van een snoezelruimte (gesitueerd op de
tweede verdieping van de Herfsttuinlaan) en een gymnastiekzaal (gesitueerd op de tweede
verdieping van de Sculpturentuinlaan).
Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar gaan de kinderen in de ochtend naar De Groene Kikker
Lentetuinlaan, waar zij gebruik maken van OKI (Ontwikkelingsgerichte Kinderopvang). Er zijn drie
OKI groepen, geel (max. 8 kinderen), groen en rood (max. 15 kinderen). Ouders kiezen hier
bewust voor.
Inspectiegeschiedenis:
Het laatste jaarlijkse inspectieonderzoek heeft plaatsgevonden op 11 februari 2015. De houder
voldeed tijdens dit onderzoek aan de eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
Huidige inspectie
Het huidige jaarlijkse inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op 21 juli 2016. Tijdens het
inspectiebezoek is de sfeer op de groepen rustig. De beroepskrachten maken een sensitieve indruk
en de kinderen hebben plezier.
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder voldeed aan de eisen uit de Wet Kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Er heeft een observatie plaatsgevonden in de ochtend op de babygroep De Kikkervisjes, De
Kikkervriendjes en tijdens het buiten spelen. De observatie heeft plaatsgevonden tijdens een eet-/
drinkmoment en vrij spel.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Daarin staan beschrijvingen van de
specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. De betreffende beschrijvingen uit dit
Veldinstrument zijn in de tekst hierna in cursief weergegeven.
Uit de pedagogische observaties is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het
pedagogisch beleids- en of werkplan. De emotionele veiligheid van de kinderen wordt
gewaarborgd, er worden mogelijkheden geboden om te komen tot de ontwikkeling van de
persoonlijke en sociale competentie en normen en waarden worden overgedragen. Dit blijkt uit
onderstaande praktijkvoorbeelden:
Emotionele veiligheid
Respectvol contact
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de
situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.
Observatie:
Als de kinderen aan tafel zitten is er veel interactie tussen de beroepskrachten en de kinderen. Het
gaat over alledaagse onderwerpen.
Observatie:
De kinderen zijn aan het spelen buiten. Ze spelen met elkaar of alleen. De kinderen maken
makkelijk contact met elkaar en er worden geen kinderen buitengesloten. De beroepskrachten
reageren sensitief naar de kinderen toe en hebben gesprekken met de kinderen. De
beroepskrachten zijn aanwezig voor de kinderen als zij ergens hulp bij nodig hebben. De kinderen
zoeken de beroepskrachten actief op.
Respectvolle intimiteit
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met de kinderen. Zij
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact
(troosten, op schoot nemen, aanhalen). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht
zich leiden door de reactie van het kind.
Observatie:
De beroepskracht neemt een baby op schoot aan tafel waar de andere kinderen aan het puzzelen
zijn. Het kindje is rustig en kijkt naar de andere kinderen.
Persoonlijke competentie
Er is een herkenbare dagindeling. De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg en
aanwijzingen.
Observatie:
De beroepskrachten vertellen de kinderen wat de volgende activiteit is. Eén van de kinderen is
nieuw en is erg onrustig en wil naar huis. De beroepskracht neemt samen met haar aan de hand
van afbeeldingen van de activiteiten de dag door. Ze hangt de kaarten aan een lijn en zegt: "Kijk,
eerst gaan we spelen, dan gaan we eten, en dan ga jij naar huis". Het kind lacht en is
gerustgesteld.
De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te
raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby's.
Observatie:
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De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te
raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby's door geluidjes te maken
naar kinderen en lachen. De beroepskrachten weten wat baby's aankunnen, leuk
vinden,enthousiast maakt en sluiten daar in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel
tempo en vermogen van de baby.
Sociale competentie
De beroepskrachten helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of
groepsgenootjes te ontwikkelen bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten en elkaar helpen.
De beroepskrachten weten hoe baby's zich sociaal ontwikkelen en geven gepaste ondersteuning.
Bijv. jonge baby's wijzen op andere kinderen, activiteiten van andere kinderen verwoorden, bij
oudere baby's ook ontmoetingsgelegenheden creëren.
Observatie:
De beroepskrachten wijzen de kinderen op de afspraken. Kinderen moet op elkaar wachten met
praten en worden gevraagd om elkaar te helpen. Kinderen krijgen regelmatig complimenten van de
beroepskrachten.
Normen en waarden
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke
situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’.
Observatie:
Uit de observatie blijkt dat de kinderen weten wat er van hun verwacht wordt. De beroepskrachten
leggen de kinderen tussendoor op een rustige manier uit wat de afspraken zijn er als de kinderen
het niet helemaal begrijpen dan helpen ze als dit nodig is door uit te leggen wat er van hun
verwacht wordt. De kinderen hebben plezier met elkaar en met de beroepskrachten. De sfeer op de
groep is prettig.
Conclusie
Uit de pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het
pedagogisch beleids-en of werkplan. De emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd,
er worden mogelijkheden geboden om te komen tot de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale
competentie en normen en waarden worden overgedragen.
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Algemeen
Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een
VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor het werken met
kinderen.
Kinderdagverblijf Groene Kikker
Bij het huidige onderzoek zijn de VOG's getoetst van de beroepskrachten die aanwezig waren
tijdens het inspectiebezoek.
Conclusie
Tijdens de inspectie blijkt dat op deze locatie wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden
betreffende de verklaringen omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie
Algemeen
Om te mogen werken in de kinderopvang als beroepskracht, dient de medewerker in het bezit te
zijn van een kwalificerend diploma.
Kinderdagverblijf Groene Kikker
Bij dit onderzoek zijn de diploma's getoetst van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het
inspectiebezoek.
Conclusie
Tijdens de inspectie blijkt dat op deze locatie wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden
betreffende de passende beroepskwalificatie

Opvang in groepen
Tijdens de observaties is geconstateerd dat de opvang plaatsvindt in stamgroepen en dat voldaan
wordt aan de eisen voor de maximale groepsgrootte.

De kikkervisjes
De Brulkikkertjes
De Kwakertjes
De Kikkervriendjes
De Coole kikkers
De Opkikker
OKI Rood en groen
OKI geel

Leeftijd
0-2
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
2,5-4
3-4

aanwezig aantal kinderen
7
8
8
9
2
2
gesloten tijdens vakantie
gesloten tijdens vakantie

Maximaal aantal kinderen
9
11
12
12
6
6
15
8

Beroepskracht-kindratio
Algemeen
Er zijn duidelijke regels voor het maximaal aantal kinderen dat één pedagogisch medewerker mag
opvangen; het gaat dan om het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen. Het aantal kinderen in
verhouding tot het aantal beroepskrachten wordt de beroepskracht-kindratio genoemd.
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Kinderdagverblijf Groene Kikker
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. Op basis van een steekproef
van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten
en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan
gestelde eisen.
Conclusie
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de beroepskracht-kindratio voldoet aan de hieraan
gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Arbeidscontracten

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Algemeen
De houder van een kindercentrum dient een beleid te voeren, wat de veiligheids- en
gezondheidsrisico’s voor kinderen zoveel mogelijk beperkt. De houder dient er voor te zorgen dat
de beroepskrachten op de hoogte zijn van dit beleid en dat zij op elk moment kennis kunnen
nemen van dit beleid.
De veiligheids- en gezondheidsrisico 's zijn door met behulp van de risico-monitor door de houder
in kaart gebracht.
Risico-inventarisatie Veiligheid:
De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in maart 2016.
Risico-inventarisatie Gezondheid:
De risico-inventarisatie gezondheid is uitgevoerd in maart 2016.
De houder voert een actief veiligheidsbeleid. Verbeterpunten worden direct aangepakt en jaarlijks
worden de gedane acties geëvalueerd.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Veiligheidsverslag
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Groene Kikker (Sculpturentuinlaan)
http://www.kinderopvang-de-groene-kikker.nl
79
Nee

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

:
:
:
:
:
:

Kinderopvang De Groene Kikker
Lentetuinlaan 14
3452RC VLEUTEN
www.kinderopvang-de-groene-kikker.nl
30241981
Ja

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

:
:
:
:
:

Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
Postbus 16200
3500CE Utrecht
030-2863 227
C Eilander

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Utrecht
: Postbus 16200
: 3500CE Utrecht

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

21-07-2016
16-08-2016
23-08-2016
05-09-2016
06-09-2016
Niet van toepassing

: 06-09-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Wij zijn het eens met het inspectierapport. Wij werken vanuit een optimistische mensvisie. Zoals
in ons pedagogisch beleidsplan omschreven: opvoeding en vorming hebben als basis het
vertrouwen in het goede van mensen aan te spreken. Wanneer kinderen opgroeien in een
omgeving die in hun behoeften voorzien en hen waardeert en respecteert om wie ze zijn, krijgen
ze de ruimte en de tijd om vol zelfvertrouwen gelukkig te leven en samen te leven in het hier en
nu.

13 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-07-2016
Groene Kikker (Sculpturentuinlaan) te VLEUTEN

