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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.
Op 25 januari 2016 is Buitenschoolse Opvang (BSO) Violinde van stichting Violinde in opdracht van
de gemeente Harderwijk bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd
toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
Daarnaast is op basis van de inspectiegeschiedenis en in opdracht van de gemeente de volgende
voorwaarde onderzocht:

veiligheid en gezondheid; jaarlijkse en actuele risico- inventarisatie.

Beschouwing
Deze locatie bestaat sinds 2007 en is gelegen in de basisschool vrij school Valentijn. Op dezelfde
locatie bevindt zich ook peutergroep Violientje van dezelfde organisatie. Zowel de school als de
kinderopvangorganisatie hebben een antroposofische grondslag. Er komen alleen kinderen van de
Valentijn naar deze BSO.
Inspectiegeschiedenis
Jaarlijks onderzoek 2014
13-2-2014: Op het domein "Personeel en groepen" zijn een tweetal tekortkomingen aangetroffen.
Aan alle andere getoetste voorwaarden werd voldaan.
Nader onderzoek 2014
11-8-2014: De tekortkomingen zoals vastgesteld bij het onderzoek van 13-2-2014 zijn onderzocht.
Er is bij deze inspectie geconstateerd dat de tekortkomingen zijn opgelost.
Jaarlijks onderzoek 2015
19-01-2015; Aan alle voorwaarden werd voldaan.
Belangrijkste bevindingen
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:





waarborging emotionele veiligheid
ontwikkeling van persoonlijke competentie
ontwikkeling van sociale competentie
overdracht van normen en waarden

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar.
Pedagogische praktijk
De observatie heeft plaatsgevonden op maandagmiddag. Op deze middag worden er in de ene
basisgroep 8 kinderen opgevangen met in principe 1 beroepskracht. Er waren tijdens de inspectie
twee beroepskrachten en een stagiaire aanwezig. De opvang vond plaats in de kleine bso-ruimte
(de ruimte van de peutergroep). Er is eerst tijd om wat vrij te spelen, er werd door een aantal
kinderen buiten gespeeld en een aantal kinderen gingen aan tafel kleuren. Vervolgens vond het
eet- en drinkmoment plaats. Na het eet en drinkmoment gaan de kinderen verder met kleuren aan
tafel en even later gaan een aantal kinderen weer buiten spelen.
Hieronder volgen eerst beschrijvingen van de observaties ten aanzien van de pedagogische
basisdoelen. Daarna volgen de conclusies over de pedagogische basisdoelen, waarbij de
schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen.
Het waarborgen van de emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn: ze geven
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een
kind dat nodig heeft.
Tijdens het kleuren houdt een kind een tekening omhoog en laat de tekening aan de beroepskracht
zien. "Kijk eens", zegt het kind. De beroepskracht reageert: "Kind, wat mooi. Oh, wat prachtig."
Bij een ander kind dat nog aan het kleuren is, zegt de beroepskracht: "Gaat goed, kind. Ja, mooi
zo."
Zorgdragen voor de ontwikkeling van de persoonlijke competentie
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.
De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en
begrepen.
Als het tijd is voor het eet en drinkmoment, gaan alle kinderen naar de tafel waar dat gaat plaats
vinden. Eén kind blijft zitten aan de tafel waar tot dan door de kinderen werd gekleurd. Het kind wil
niet eten/drinken en is nog aan het kleuren. Dit mag van de beroepskracht. Het kind blijft kleuren.
Na verloop van tijd vraagt de beroepskracht aan het kind: "Kom je niet even lekker eten?" Het kind
schudt van nee. "Moet ik het even bij jou neerzetten?", vraagt de beroepskracht. Het kind schudt
opnieuw van nee.
Later vertelt de beroepskracht dat ze bij binnenkomst kon zien dat het kind meer gespannen was
en dat het kind bekend is met een medische aandoening.
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Zorgdragen voor de ontwikkeling van de sociale competentie
De kinderen zijn deel van de groep.
De beroepskrachten moedigen gesprekken tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen
onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de
inhoud en voortgang van het gesprek.
Zowel tijdens het kleuren aan tafel als tijdens het eet en drinkmoment is er interactie tussen kind
en beroepskrachten en tussen kinderen onderling.
Tijdens het kleuren gaat een gesprek over de verjaardag van een juf (op school) en over het
versieren van de klas. Het gesprek wordt gevoerd door meerdere kinderen en een beroepskracht.
Ook tijdens het eet en drinkmoment gaan gesprekken over verjaardag, en cadeautjes. Maar ook
over langlaufen en de vakanties en dergelijke. Kinderen voeren ook onderling gesprekjes.
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.
Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar want
andere kinderen doen en kunnen. Kinderen hebben plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig
uit te sluiten. Er is ruimte en begrip voor kinderen die anders zijn of er anders uitzien.
Tijdens de gesprekken aan tafel luisteren de kinderen naar elkaar en stellen vragen aan andere
kinderen. Er worden geen nare opmerkingen gemaakt. Dat een kind niet aan tafel zit bij het eten
en drinken, wordt geaccepteerd. Er worden door de kinderen geen opmerkingen over gemaakt.
Conclusie
De houder draagt zorg voor het waarborgen van de vereiste competenties.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Beroepskrachten op locatie)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan (versie oktober 2014)
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". Er worden
eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen hieromtrent worden
voldaan.
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan.
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens de inspectie zijn er 2 beroepskrachten gezien en 1 stagiaire. Op de BSO zijn in totaal 5
beroepskrachten werkzaam. Van al deze beroepskrachten zijn de verklaringen omtrent gedrag
gezien. Deze verklaringen voldoen aan de gestelde eisen.
Op de locatie is van een invalkracht, die vanaf de zomer als invalkracht is aangetrokken, een
verklaring omtrent gedrag die niet voldoet aan de eisen, deze verklaring is nog van haar
stageperiode. Deze invalkracht is echter tot op heden nog niet ingezet. Afgesproken is dat deze
invalkracht niet ingezet wordt tot er een geldige verklaring omtrent gedrag is overlegd.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de verklaringen omtrent het gedrag.
Passende beroepskwalificatie
Van de 5 beroepskrachten die worden ingezet op de BSO zijn de diploma's bekeken.
Conclusie
De beroepskrachten zijn in het bezit van een diploma conform cao kinderopvang.
Opvang in groepen
Tijdens de inspectie zijn er 8 kinderen, om half vier worden er 2 kinderen opgehaald.
De BSO is op vier dagen geopend. Alleen op de woensdag is de BSO gesloten. Op dinsdag en
donderdag wordt de groep opgedeeld en worden er twee groepsruimtes gebruikt:

De oudere kinderen gaan naar de grote bso-ruimte. Deze ruimte wordt ook door school
gebruikt, als handvaardigheidlokaal.

De jongere kinderen worden opgevangen in de ruimte waar ook de peutergroep wordt
opgevangen.
Hieronder wordt weergegeven hoeveel kinderen ongeveer per middag worden opgevangen.
Dag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Aantal aanwezige kinderen
7
12
14
7

Aantal aanwezige beroepskrachten
1
2
2
1

Conclusie
De voorwaarden omtrent opvang in groepen voldoen aan de gestelde eisen.
Aandachtspunt
Hoe er met de groep wordt omgegaan op dinsdag en donderdag (de groep wordt gesplitst) en op
andere dagen, kan concreter worden beschreven in het pedagogisch beleidsplan.
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Beroepskracht-kindratio
Tijdens de inspectie zijn er 8 kinderen en twee beroepskrachten. De beroepskrachten geven aan
dat er normaal gesproken 1 beroepskracht aanwezig zou zijn. Ook de planningslijsten zijn bekeken
en de beroepskrachten zijn bevraagd.
Conclusie
Er worden voldoende beroepskrachten in gezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Beroepskrachten op locatie)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten
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Veiligheid en gezondheid
In de Wet Kinderopvang is beschreven dat de houder een verantwoord veiligheidsbeleid en
gezondheidsbeleid moet voeren. De voorwaarden die hierover gaan zijn bij dit onderzoek
meegenomen.
Hieronder volgen de beschrijvingen en de beoordelingen van deze voorwaarden.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op locatie is de risico-monitor ingezien. De risico-inventarisatie veiligheid is in maart 2015
uitgevoerd. Ook de module hygiënecode is ingevuld in 2015. De risico-inventarisatie gezondheid is
echter van 2014.
Veiligheid
Uit de risicomonitor blijkt dat beide groepsruimtes zijn geïnventariseerd. De actieijsten waren reeds
uitgeprint, de acties die naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn ingezet, betreffen
voornamelijk het schriftelijk vastleggen van afspraken. Dit schriftelijk vastleggen is gebeurd; er
zijn bijvoorbeeld protocollen opgesteld met betrekking tot vermissing, hete dranken, afspraken
over het spelen op het grote plein en dergelijke.
Er zijn ook acties, zoals het aanbrengen van fingersafe en het aanbrengen van een haakje.
Inmiddels is er 1 van de 2 fingersafes aangebracht. De andere plek voor het bevestigen van de
fingersafe , bij de buitendeur, is lastig aan te brengen. Het haakje is nog niet aangebracht. Hier is
wel een andere oplossing voor, het vastmaken met een touw.
Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat één beroepskracht de risico-inventarisatie invult
en terugkoppelt naar de andere beroepskrachten. Het commentaar wordt weer meegenomen. Het
onderwerp ongevallenregistratie is besproken, ook blijkt dat deze formulieren worden ingevuld.
Gezondheid
Er zijn afspraken gemaakt met de houder over het invullen van de risico-monitor met betrekking
tot de gezondheid. Houder heeft dit binnen de gestelde termijn uitgevoerd. Uit deze inventarisatie
van gezondheidsrisico's zijn te nemen maatregelen gekomen. Dit betreft wederom voornamelijk
het schriftelijk vastleggen van afspraken. Houder heeft aangegeven de komende weken verder te
werken aan onderwerpen betreffende de gezondheid, zoals mechanische ventilatie en het
ziektebeleid.
Conclusie
Aan de voorwaarden betreffende de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (Beroepskrachten op locatie)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Ongevallenregistratie
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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)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 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
Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(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 6 lid 2 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 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(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 6 lid 4 en 5 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 6 lid 8 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)
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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)

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

: Violinde
: http://www.violinde.nl
: 30

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer

:
:
:
:

Stichting Violinde
Vosbergerhout 37
3845 EN HARDERWIJK
08161901

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

:
:
:
:
:

GGD Noord en Oost Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mw. T. Dudok van Heel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Harderwijk
: Postbus 149
: 3840 AC HARDERWIJK

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

25-01-2016
04-02-2016
12-02-2016
15-02-2016
15-02-2016
15-02-2016

: 18-02-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Geachte GGD,
Naar aanleiding van uw rapport wil ik graag het volgende toevoegen.
De dame waar we mee aan het onderhandelen waren voor inval heeft in overleg met Violinde
besloten om niet verder met ons in zee te gaan. Desbetreffende persoon heeft besloten voor haar
zelf te beginnen.
Inmiddels is er een haak bevestigd aan de buiten deur zodat het touw overbodig is geworden.
De tuincommissie heeft aan ons een inventarisatielijst gevraagd om de tuin voor komend voorjaar
weer kindvriendelijk en veilig te maken. Hier wordt dus hard aan gewerkt.
We nemen de komende week contact op met de gemeente Harderwijk om te zien hoe we het oude
adres Vosbergerhout om kunnen zetten naar Vliepad 1 te Harderwijk.
Tevens zijn we gestart met aanvullingen in het pedagogisch beleidsplan met name voor de BSO,
zoals genoemd is in het rapport.
Verder hebben we geen aanvullingen wat betreft het rapport voor 2016.
Vriendelijke groet,
Annemarieke Luiting
Violinde kinderopvang Harderwijk.
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