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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang; 

• personeel en groepen; 

• veiligheid en gezondheid; 

• accommodatie; 

• ouderrecht. 

  

Aan één van de kwaliteitseisen is niet voldaan. 

De toezichthouder heeft hiervoor een herstelaanbod gedaan. Het gaat om: 

• pedagogisch klimaat: Er wordt niet gewerkt volgens de beschreven werkwijze.  

  

De houder heeft gebruik gemaakt van het herstelaanbod. Aan de kwaliteitseis(en) wordt nu 

voldaan. In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

  

Algemene kenmerken 

Kinderopvang De Speuldeel is een kleinschalige kinderopvang op een actief boerenbedrijf met twee 

opritten. De achterkant van de boerderij is verbouwd en daar zijn ruimten voor een 

kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang gecreëerd. De houder is aangesloten bij de 

vereniging voor agrarische kinderopvang (VAK). 

Het KDV vangt maximaal 24 kinderen tegelijkertijd op in twee stamgroepen: Kuikentjes: een 0-4 

groep voor maximaal 16 kinderen. Stampertjes: een 2-4 groep voor maximaal 8 peuters. De 

Peuteropvang maakt gebruik van de BSO-ruimte boven. 

Het KDV beschikt verder over een eigen omheinde buitenspeelruimte en kan gebruik maken van 

een ruime speelschuur.   

  

Onderzoeksgeschiedenis 

10-07-2018 Jaarlijks onderzoek: Er wordt voldaan aan getoetste voorwaarden 

19-03-2019 Jaarlijks onderzoek: Er wordt voldaan aan getoetste voorwaarden 

11-02-2020 Jaarlijks onderzoek: Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de domeinen 

'Pedagogisch klimaat', 'Personeel en groepen' en 'Accommodatie' 

08-10-2020: Nader onderzoek: Alle overtredingen uit het jaarlijks onderzoek zijn hersteld. 
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07-06-2021: Jaarlijks onderzoek: Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.   

02-03-2022: Jaarlijks onderzoek: Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  

  

  

Bevindingen 

De toezichthouder heeft gesprekken gevoerd met de beroepskrachten. De beroepskrachten kennen 

het beleid en kunnen vertellen over geldende regels en afspraken. Documenten zijn op locatie 

beoordeeld en de houder heeft documenten naar de toezichthouder opgestuurd.   

  

KDV de Speuldeel voldoet, na herstelaanbod, aan de getoetste voorwaarden van de Wet 

kinderopvang en aanverwante regelgeving.   

  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor de hele organisatie. Daarnaast is een 

pedagogisch werkplan opgesteld voor het kindercentrum. Dit werkplan beschrijft de manier van 

werken op de locatie. De inhoud van de plannen voldoet niet aan de voorwaarden, de 

daadwerkelijke werkwijze komt niet overeen met de beschreven werkwijze.  

  

In het pedagogisch werkplan staat:  

  

2.5 WERKWIJZE SAMENVOEGEN TIJDENS VAKANTIES EN STUDIEDAGEN  

Bij De Speuldeel kan het voorkomen dat de Kuikentjes of de Stampertjes en de Vrijbuiters samen 

worden gevoegd. Dit is echter alleen in de vakantieperiode of tijdens studiedagen/vrije dagen van 

de Basisscholen.  

  

Tijdens vakantieperiodes  

In de vakantieperiode kan de bezetting erg laag zijn. Zowel op de KDV als op de BSO. De 

Speuldeel inventariseert voor de vakantieperiode wanneer kinderen aanwezig zijn. Blijkt uit deze 

gegevens dat er weinig kinderen zijn, dan kan er worden samengevoegd. Uiteraard wordt met het 

samenvoegen in de vakantieperiode rekening gehouden met de emotionele veiligheid van de 

kinderen, zo wordt bij het samenvoegen gestreefd naar het inzetten van één vertrouwd 

pedagogisch medewerker van de BSO groep en één vertrouwd pedagogisch medewerker van de 

KDV groep. De ouders worden door middel van een mail vooraf geïnformeerd, n.a.v. deze mail kan 

er bezwaar gemaakt worden. Bij het samenvoegen wordt er rekening gehouden met de 

beroepskracht-kind-ratio. Ook wordt er gekeken naar de maximale groepsgrootte.  

  

Tijdens studiedagen/vrije dagen van de Basisschool  

Als een school een studiedag/vrije dag heeft en de kinderen vrij zijn, biedt De Speuldeel de 

mogelijkheid om de kinderen de gehele dag bij ons op te vangen. Echter i.v.m. onze Peutergroep 

op de ochtenden kan het voorkomen dat de groepen worden samengevoegd. De Peutergroep en de 

BSO zijn beiden gevestigd op de bovenverdieping van De Speuldeel. Ze hebben elk een eigen deel 

van de bovenverdieping ter beschikking. Doordat dit met een open doorgang gescheiden is, is het 

samenvoegen van de Peuteropvang en de BSO bijna niet te voorkomen. Uiteraard is alles met in 

acht name van de beroepskracht-kind-ratio. Er zal dan een extra pedagogisch medewerker 

aanwezig zijn, welke de emotionele veiligheid van de kinderen waarborgt en een vertrouwd gezicht 

is voor de BSO kinderen. Indien er slechts enkele BSO kinderen zich hebben opgegeven voor de 

gehele dag opvang, kan het zijn dat de kinderen worden opgevangen op de KDV groep. Indien dit 

het geval is, zal er altijd vooraf per mail toestemming gevraagd worden aan de ouders. Ook in dit 

geval zal er een vertrouwelijk gezicht op de KDV ingezet worden. 

  

Ook staat een paar maal beschreven dat de peuters, die in de middag blijven om 13.00 uur weer 

naar het KDV gaan.  
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Tijdens het jaarlijks onderzoek is geconstateerd dat op vrijdagmiddag 27 januari de 5 peuters van 

de peutergroep samen werden opgevangen met de BSO. Het was niet in een vakantie en het was 

geen margedag.  

De houder heeft aangegeven dat het te maken had met ziekte, maar dat het inderdaad niet juist 

omschreven is.  

  

De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek met de aanwezige beroepskrachten gesproken. Uit 

deze gesprekken blijkt dat de beroepskrachten volgens de pedagogische plannen werken. Ze 

kennen het beleid en worden betrokken bij aanpassingen in de plannen. 

  

Herstelaanbod:  

Op dit domein is herstelaanbod aangeboden. De houder is akkoord gegaan met het herstelaanbod 

en heeft een termijn van twee weken (tot 16 maart 2023) gekregen om de overtreding op te 

lossen. De houder heeft het pedagogisch beleidsplan binnen het termijn aangepast en naar de 

toezichthouder gestuurd. Het pedagogisch beleidsplan is op een juiste manier aangepast.  

  

Conclusie: 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet, na herstelaanbod, aan de getoetste eisen. 

  

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens dit onderzoek is steekproefsgewijs gecontroleerd of beroepskrachten en andere structureel 

aanwezigen een geldige VOG hebben. Ook is gecontroleerd of deze personen in het PRK zijn 

gekoppeld aan de houder en of deze koppeling is gemaakt vóór aanvang van de werkzaamheden. 

  

Alle gecontroleerde personen hebben een geldige VOG en zijn voor aanvang van de 

werkzaamheden gekoppeld aan de houder in het PRK. 

  

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor VOG en PRK. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De kinderen worden tijdens het onderzoek in een stamgroep opgevangen. Dit blijkt uit de 

gesprekken met de beroepskrachten en uit de presentielijsten. De maximale groepsgrootte wordt 

bepaald op basis van de leeftijden van de kinderen. 

  

Op de locatie zijn twee stamgroepen:  

groep Kuikentjes, met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 

groep Stampertjes, met maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar 

  

De houder informeert ouders en kinderen over de stamgroep van het kind en welke beroepskracht 

op welke dag aanwezig is. 

  

De houder voldoet aan de voorwaarden van vaste beroepskrachten per kind, waarbij gelet wordt 

op de leeftijd van de kinderen. 

  

De kinderen maken in een week gebruik van maximaal twee verschillende stamgroepruimtes. 

  

Elk kind heeft een mentor. De mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind met de ouders. 

Ouders kunnen naar de mentor komen als ze vragen hebben over de ontwikkeling en het 

welbevinden van hun kind. 

  

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
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• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Notulen teamoverleg 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Het kindercentrum heeft een 2 groepsruimtes. 

  

De houder maakt gebruik van de volgende groepsruimtes: 

• Groepsruimte: 60 m2. Deze ruimte is groot genoeg om maximaal 16 kinderen tegelijkertijd op 

te vangen; 

• Groepsruimte: 64,8 m2. deze ruimte is groot genoeg om maximaal 16 kinderen tegelijkertijd 

op te vangen; 

In totaal is er 124,8 m2 aan binnenspeelruimte en is hiermee voldoende ruimte voor 24 

kindplaatsen. 

Er is een groepsruimte beneden voor de 0-4 jarigen. Op de bovenverdieping is een ruimte voor de 

peuters (2-4 jaar) en de BSO. De peuters maken hierbij gebruik van de twee grootste ruimtes, 

waarvan 1 ingericht is voor peuters.  

  

Er zijn aparte slaapruimtes. De slaapruimtes zijn afgestemd op het aantal op te vangen kinderen 

tot anderhalf jaar. Er zijn 3 slaapkamers.  

  

De locatie heeft een buitenruimte die grenst aan het kindercentrum. De buitenruimte biedt genoeg 

ruimte voor 24 kinderen. 

Het KDV is gevestigd bij een boerderij. Er is veel ruimte in en om de locatie.  

  

De binnenruimte en de buitenruimte zijn passend, veilig en toegankelijk ingericht voor de op te 

vangen kinderen. 

  

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor de binnen- en buitenruimtes. 
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Plattegrond 

• Pedagogisch werkplan 

• Notulen teamoverleg 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

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) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 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 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV De Speuldeel 

Website : http://www.despeuldeel.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000026402556 

Aantal kindplaatsen : 24 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Aaltina Zwaantina Scheper - Dolfing 

KvK nummer : 56908075 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 

Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400 AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  A.M. Buigholt 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Midden-Drenthe 

Adres : Postbus 24 

Postcode en plaats : 9410 AA BEILEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 26-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 27-02-2023 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-03-2023 
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Openbaar maken inspectierapport : 16-03-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


