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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 22-08-2017 is KDV De Bloemenweide van Fris! Kinderdagverblijven in opdracht van de
gemeente Apeldoorn 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.
De





volgende voorwaarden zijn onderzocht:
Pedagogische praktijk
Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s
Groepsgrootte
Beroepskracht-kind

Beschouwing
Op 1 augustus 2014 is Fris! Kinderdagverblijven gestart op locatie De Bloemenweide te Apeldoorn.
Het kinderdagverblijf bevindt zich in een kantoorpand.
De locatie biedt opvang op 4 stamgroepen; een babygroep, twee peutergroepen en een verticale
groep (0-4 jaar).
Het kinderdagverblijf is met zorg ingericht, dit is te zien aan de kleuren, meubels en materialen in
de ruimtes.
Bij binnenkomst oogt de sfeer op alle groepen rustig en ontspannen. Wanneer de kinderen binnen
en buiten spelen maken zij een tevreden indruk. Alle kinderen spelen, ze maken contact met elkaar
en met de beroepskrachten.
Sinds 8 juli 2017 is de buitenruimte van kinderdagverblijf De Bloemenweide vernieuwd. In een
gesprek met de locatiemanager geeft zij aan welke afspraken er zijn tijdens het buitenspelen. Op
28 augustus 2017 heeft de locatiemanager de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
(januari 2017) per mail naar de toezichthouder gestuurd. De buitenruimte is meegenomen in deze
risico-inventarisatie.
Tijdens deze inspectie wordt de risico-inventarisatie niet beoordeeld.
De locatiemanager verleent op een coöperatieve wijze haar medewerking tijdens het uitvoeren van
de inspectie.
Inspectiegeschiedenis:



24-09-2015; jaarlijks onderzoek: Tijdens dit onderzoek wordt voldaan aan alle onderzochte
voorwaarden.
05-04-2016; jaarlijks onderzoek: Tijdens dit onderzoek wordt voldaan aan alle onderzochte
voorwaarden.

Bevindingen op hoofdlijnen:
Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat Kinderdagverblijf De Bloemenweide voldoet aan de
getoetste voorwaarden.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

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 van de emotionele veiligheid

ontwikkeling van de persoonlijke competentie

ontwikkeling van de 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
Pedagogische praktijk 0-4 jaar.
Pedagogische praktijk
Uit de observatie en het gesprek met de beroepskrachten komt naar voren dat de houder zorg
draagt voor de uitvoering van het pedagogisch werkplan. De beroepskrachten zijn op de hoogte
van de inhoud en brengen dat wat beschreven staat in het beleid in de praktijk.
Gedurende de volgende momenten heeft op de verschillende groepen een pedagogische observatie
plaatsgevonden:

Uk en Puk voorlees activiteit - rode groep

Verzorgingsmoment - rode, groene en gele groep

Knutselen en met de duplo spelen- blauwe groep

Vrij buiten spelen - blauwe, groene en rode groep
De kinderen worden X en Y genoemd in deze observatie.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Waarborgen van emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Observatie 1:
Op een groep is het tijd voor de verschoon- en toiletronde. Een beroepskracht gaat bij de deur
staan en telt hardop het aantal kinderen: "1,2,3,4" daarbij telt ze mee op haar vingers en zegt: "4
kindjes neemt juf (naam van de beroepskracht) mee". De kinderen lopen mee met de
beroepskracht naar de peutertoiletten in de gang. De kinderen met een luier worden gestimuleerd
om op het toilet te plassen. De beroepskracht doet de luier bij een meisje af en zet haar op het
toilet. De beroepskracht houdt het meisje vast. Ondertussen is er een gesprek over de
plasdiploma's die op de deur hangen. De kinderen kunnen stickers verdienen. Eén jongetje wil niet
op het toilet. De beroepskracht reageert op een respectvolle wijze. Dit blijkt uit het volgende
gesprek tussen het jongetje en de beroepskracht. De beroepskracht zegt tegen het jongetje: "Wil
je niet plassen? Wil je dat niet proberen?" Het jongetje zegt: "Nee". "Als je niet wil gaan we het de
volgende keer weer proberen. Het hoeft niet als je wil dan mag het. Het is goed", zegt de
beroepskracht. De beroepskracht doet een nieuwe luier om bij het jongetje.
Observatie 2:
Op een groep wordt een jongetje naar bed gebracht. Er slapen twee andere kinderen en de andere
kinderen spelen buiten. De beroepskracht zegt: "Wij gaan naar bed vriend. Wie is dat?" De
beroepskracht legt het jongetje op de commode en laat zijn knuffel zien.
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Het jongetje pakt zijn knuffel aan. De beroepskracht zegt: "Moeten een beetje zachtjes doen, want
X en Y liggen te slapen. Ben jij nu wel moe na het spelen?" Het jongetje maakt een vermoeide
indruk. "Zo komt u maar", zegt de beroepskracht wanneer ze hem op haar arm neemt. Ze legt het
jongetje in bed en zegt: "Slaap lekker." De beroepskracht zet een muziekmobile aan.
Observatie 3:
Op de babygroep zijn twee baby's wakker en één baby ligt in bed. De beroepskracht neemt een
meisje op haar arm en zegt: "Hey, kom je bij mij moppie? Wat zie je allemaal?" De beroepskracht
volgt de blik van het meisje. Ondertussen begint het jongetje, dat op de grond onder de babygym
ligt, te mopperen. De beroepskracht zegt tegen het jongetje: "Duurt lang he als je honger hebt.
Het komt echt." De beroepskracht legt het meisje in een wipper met een babygym en neemt het
jongetje op haar arm. Hij stopt direct met mopperen. Dan begint het meisje in de wipper te huilen.
De beroepskracht zingt het liedje "In de maneschijn". Hierdoor is het meisje even stil. Wanneer het
meisje opnieuw huilt, pakt de beroepskracht haar knuffel en aait over haar gezichtje met de
knuffel. De beroepskracht zegt: "Kijk eens even knuffelen met konijn." Het meisje stopt met
huilen.
In deze situatie laat de beroepskracht zien dat zij reageert op de signalen van de kinderen en dit
op een sensitieve en responsieve wijze doet. De beroepskracht heeft aandacht voor beide kinderen,
praat op passende wijze tegen de kinderen en verwoord wat de kinderen zien, laten horen en haar
eigen gedrag zoals: "Zo X even liggen, even spelen. Gaan we eens kijken of jouw fles warm is."
Zorgdragen voor ontwikkeling van persoonlijke competentie
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting
Observatie 1:
Op de groepen wordt gewerkt met Uk en Puk, een VVE-programma. Er wordt volgens een vaste
volgorde gewerkt per dag. Tijdens deze observatie is het thema: 'Oef !Wat is het warm.' Op één
groep zitten alle kinderen aan tafel. Een beroepskracht vertelt de kinderen dat ze het boekje van
Nijntje gaan voorlezen. 'Nijntje aan zee'. De beroepskracht pakt het interactieve voorleeskastje
met de platen die bij het boekje horen. De kinderen zeggen bij het zien van het boekje "Nijntje".
De beroepskracht leest het boekje voor en laat de platen aan de kinderen zien. Tussen het verhaal
door stelt de beroepskracht de kinderen vragen zoals: "X, kan je zeggen wat je hier allemaal ziet?"
en "Heb je ook schelpjes gezocht?". De kinderen reageren op de vragen van de beroepskracht. Ook
Puk wordt betrokken bij het verhaal. De beroepskracht zegt: "Puk heeft een mooie rugzak wat zit
daarin?" "Een zwembroek", zegt een meisje. De beroepskracht haalt de zwembroek uit Puk zijn
rugzak. Er volgt een gesprek over zwemmen en zwemkleding. Uit deze observatie blijkt dat de
beroepskrachten activiteiten aanbieden die leerzaam zijn voor de kinderen en bijdragen aan onder
andere hun taalontwikkeling.
Observatie 2:
Op een groep zijn een aantal kinderen met duplo aan het spelen en om de beurt mogen twee
kinderen knutselen. Bij beide activiteiten is een beroepskracht actief aanwezig. Bij het knutselen
maken de kinderen een zee in een plastic zakje. De beroepskracht geeft uitleg aan de kinderen:
"Kijk we hebben een beetje gel, dat is het water." De beroepskracht laat de materialen zien aan de
kinderen. Ze ondersteunt de kinderen waar dat nodig is en stimuleert de kinderen om het zelf te
doen: "Zullen we dat samen doen? Hou maar vast." De beroepskracht houdt samen met een
meisje een glitterbus vast en strooien glitters in 'de zee'.
De beroepskracht die bij het duplo spelen betrokken is, creëert leermomenten tijdens het spelen en
sluit aan bij het spel van de kinderen. Een jongetje heeft een paard in zijn handen en een hekje.
De beroepskracht vertelt de kinderen over paardenspringen. Vervolgens vraagt ze aan het jongetje
hoeveel hekjes er staan: "Hoeveel hekjes staan er nu?" Het jongetje telt de hekjes en zegt:
"1,2,3". "Ja heel goed", zegt de beroepskracht. Wanneer een meisje iets vertelt over spinnen volgt
er een kort (leer) gesprek over spinnen.
Zorgdragen voor ontwikkeling van sociale competentie
De kinderen zijn deel van de groep
Observatie 1:
Op een groep zitten de kinderen aan tafel boeken te lezen. Een beroepskracht zegt: "Zullen we de
boekjes allemaal weer in de kast zetten?" Een meisje reageert en zegt: "Ja". De beroepskracht
checkt of de kinderen klaar zijn met lezen en vraagt aan een aantal kinderen: "Waren jullie ook
klaar met lezen?" De kinderen ruimen de boeken op in de kast. De beroepskracht geeft een
compliment: "Wat goed samen jongens."
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Na het opruimen van de boeken, zetten de kinderen samen met de beroepskrachten de duplo
klaar. Een beroepskracht zegt: "Jongens ik ga de blokken hier neerleggen. Wie wil de platen
pakken?" Een jongetje pakt de duplo platen.
Uit het gedrag van de kinderen is op te maken dat zij gewend zijn om betrokken te zijn bij
het speelgoed opruimen en klaarzetten; ze worden betrokken bij organisatorische taken.
Overdracht van normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast
Observatie 1:
Tijdens het buitenspelen wil een meisje via de glijbaan omhoog klimmen. De beroepskracht die bij
de glijbaan de kinderen ondersteunt ziet dit en zegt: "Je weet het wel op het trappetje omhoog
klimmen anders kan je vallen." Het meisje klimt via de trap de glijbaan op. De beroepskracht zegt:
"Je kan het wel." Uit deze situatie blijkt dat de regels betreffende de glijbaan toegepast worden. De
beroepskracht vertelt aan het meisje waarom zij beter via de trap de glijbaan op kan klimmen.
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen
Observatie 1:
Gedurende deze observatie is de onderlinge communicatie tussen de beroepskrachten goed
zichtbaar. Ze communiceren op een vriendelijke wijze met elkaar en verdelen de taken. Op één
groep overleggen de beroepskrachten wie met welke kinderen de verschoon- en toiletronde doet.
Wanneer een kindje terug komt van het toilet meldt de beroepskracht die op de groep staat aan
haar collega bij de peutertoiletten dat het jongetje binnen is. Wanneer drie groepen buiten aan het
spelen zijn en een kindje naar het toilet moet, communiceert een beroepskracht naar haar collega's
dat zij met het meisje naar het toilet gaat. De onderlinge samenwerking oogt prettig.
Conclusie
Bij kinderdagverblijf De Bloemenweide worden de pedagogische basisdoelen voldoende
gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (Beroepskrachten en locatieverantwoordelijke)

Observaties

Website

Pedagogisch werkplan (januari 2017)
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Personeel en groepen
Dit domein 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 wordt 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
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat de aanwezige beroepskrachten in het bezit zijn van een
VOG die voldoet aan de voorwaarden.
Conclusie
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat de aanwezige beroepskrachten in het bezit zijn van een
beroepskwalificatie conform CAO.
Conclusie
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden.
Opvang in groepen
Er zijn 4 stamgroepen op KDV De Bloemenweide.
De groepen zijn:
Groep
Geel
Blauw
Rood
Groen

Leeftijden
baby groep 0 tot 1,5 jaar
peutergroep 1,5 tot 4 jaar
peutergroep 1,5 tot 4 jaar
verticale groep 0 tot 4 jaar

Maximaal aantal op te vangen kinderen
9
13
14
12

Conclusie
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens de inspectie zijn er aanwezig:
Groep

Aantal aanwezige
kinderen

Aantal aanwezige
beroepskrachten

Vereist aantal
beroepskrachten

Geel
Blauw
Rood
Groen

3
10
10
9

1
2
2
2

1
2
2
2

De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette pedagogisch
medewerkers is voldoende volgens de rekentool beroepskracht-kindratio (BKR)
7 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-08-2017
KDV De Bloemenweide te Apeldoorn

Uit een steekproef op de locatie blijkt uit de presentielijsten en de personeelsroosters dat er
voldoende beroepskrachten ingezet worden voor het aantal op te vangen kinderen.
Conclusie
Er worden voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (Beroepskrachten en locatieverantwoordelijke)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten (dinsdag 22 augustus)

Presentielijsten (dinsdag 22 augustus)

Personeelsrooster
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Accommodatie en inrichting
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein accommodatie en inrichting. Per
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.
Buitenspeelruimte
Sinds 8 juli 2017 is de buitenruimte van kinderdagverblijf De Bloemenweide vernieuwd.
De buitenruimte is een binnentuin van het kantoorpand en is te bereiken via de centrale ingang.
Tijdens dit inspectiebezoek gaan de kinderen gezamenlijk naar buiten terwijl zij een liedje zingen
en een koord vasthouden.
In de ruimte zijn de volgende speelelementen aanwezig:

een groene heuvel met een glijbaan en onderin een buis om door heen te kruipen

in een hoek is een zandbak gemaakt met een houten speelhuisje

er staan drie ronde grastafels waar kinderen aan kunnen spelen

er is een babyweide gemaakt in een hoek

van boomstammen zijn er stapstenen en/of krukjes met tafeltjes gemaakt
In de tuin staan een appel- en een perenboom.
Tijdens dit inspectiebezoek staan moestuinbakken klaar om gevuld te worden.
Conclusie
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten en locatieverantwoordelijke)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (januari 2017)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(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)
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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)

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)

Accommodatie en inrichting
Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

KDV De Bloemenweide
http://www.friskinderdagverblijven
48
Nee

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

:
:
:
:
:

De Bloemenweide B.V.
Linie 540
7325 DZ Apeldoorn
61159565
Ja

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
I. van Witzenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

22-08-2017
05-09-2017
12-09-2017
12-09-2017
18-09-2017
18-09-2017

: 21-09-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Beste mevrouw Witzenburg,
Ik kan mij vinden in het inspectierapport van uw controle op 22 augustus 2017.
Ik ben blij met de concrete voorbeelden die benoemd zijn die betrekking hebben op het
pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker.
Bedankt voor de prettige samenwerking,
Hartelijke groet,
Tamara Bosz
Fris! Kinderdagverblijven locatie De Bloemenweide
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