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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. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-
gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 
De toezichthouder heeft op locatie  tijdens het onderzoek gesproken met de beroepskrachten. 
Daarnaast heeft er e-mail contact en telefonisch contact plaatsgevonden met de Stafmedewerker 
Kwaliteitszorg. 

 

 
Beschouwing 
 Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

(en de inspectiegeschiedenis) , volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over het kindercentrum 
Kinderdagverblijf het Startblok is 31 augustus 2015 geopend in Sportbasisschool Het Startblok en 
was destijds onderdeel van kinderopvangorganisatie Stichting Mikado. Per 1 januari 2016 is de 

locatie overgenomen door Kinderopvang Zonnekinderen. 
Er is een registratie voor 16 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De opvang 
vindt plaats in één stamgroep. 
De opvang vindt plaats op vier ochtenden. Ook wordt er VVE aangeboden. 

  
Onderzoek geschiedenis 
Op 30 november 2015 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden. Er zijn geen 

tekortkomingen geconstateerd. Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op het domein 
ouderrecht; informatie. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen. 
Er is geen oudercommissie ingesteld. De houder kan aantonen dat ze voldoet aan de 
inspanningsverplichting om een oudercommissie te starten. 
De pedagogische praktijk voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

  
Conclusie 
Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat aan alle onderzochte 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: 
  
 emotionele veiligheid; 

 persoonlijke competentie; 

 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum ( versie Januari 2015). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig 

uit dit document. 
  
Het thema op het kinderdagverblijf is 'Dit is mijn huis' 
Een onderdeel daarvan is 'Bij mij in de straat'. 
  
De observatie vind plaats tijdens het vrij spel en de kring 
De beroepskracht is tevens bezig met toilet- en verschoon ronde. 

  
Na het opruimen gaan de kinderen met de beroepskrachten in de kring. 
Na de kring gaan de kinderen ( samen aan het koord door de school)  naar buiten. 
  
  
Pedagogische praktijk 

 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan door het plan te bespreken 
tijdens het teamoverleg. 
Uit het interview blijkt dat beroepskrachten het pedagogisch plan kennen. 
 
 Emotionele veiligheid, 
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en 

bezig met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf 

kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en trots.  
  
Observatie 
De beroepskracht kent de kinderen bij hun naam. 
'S, Geef de bak maar aan mij' 'Ga maar lekker zitten. F Smakelijk eten'  De beroepskracht gaat 
onder het fruit eten een verhaal vertellen. 

Als kinderen het fruit op hebben gaan ze een spelletje doen. Ze starten met een liedje. De meeste 
kinderen doen vrolijk mee. 
De beroepskracht zegt; 'Voor dit spelletje moet het heel stil zijn. Eerste geluidje laat ze horen' 
'Wat is dat voor een geluid? Een muis? Dat was een telefoon. Hebben jullie ook een telefoon in 
huis?' Alle kinderen mogen antwoord geven. 
Het volgende geluid is stromend water. 

'Misschien kunnen we hem nog een keer horen'  'De wc' roepen kinderen.  'Nee het is inschenken' 
De deur piept. 'Welk geluid?' 'Ja de deur piept en gaat dicht. Heel goed. We doen nog een geluidje. 

een baby, heel goed, dat is een huilend baby’tje, is de baby blij? nee. Waarom zou de baby huilen. 
Misschien heeft de baby honger en dorst'. De kinderen lachen. Drie kinderen mogen alvast de 
jassen ophalen.  
  
 Persoonlijke competentie 

Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn 
gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden.  
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Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-
/ervaringskansen. 
  
Observatie; 
Kind vraagt ; wanneer gaan we drinken?' 

De beroepskracht zegt 'We gaan eerst allemaal plassen en handenwassen, dan opruimen en daarna 
drinken' 
   
De beroepskracht zegt als alle kinderen zitten 'We gaan beginnen met de kring' 
Beroepskracht zegt tegen een kind; 'Wil je de kinderen tellen voor me? Begin maar bij K. Kind gaat 
tellen.  
  

De beroepskracht is begonnen met fruit schillen. 'K. Welk fruit heb ik hier?' 
'L, welk soort fruit is dit? Goed zo.' 'L, Goed zo, een banaan'. 

Twee kinderen mogen fruit uitdelen. 'Wie krijgt eerst?' 
  
Over het thema. 
De beroepskracht vraagt aan een kind. Is er een deur in jouw huis? 

Ja, kijk maar en ze laat de deur zien aan de hand van foto's van huizen die aan de wand hangen. 
En is er een trap in jouw huis? En wat voor soort huis woon jij? een flat ja goed zo. 
En je kan met de lift naar boven. In het huis zelf is geen trap. 
Er zijn knutselwerkjes van de huisjes zijn te zien in de groep. 
 
 Sociale competentie 
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om 

de betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en 
wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven 
aan wat wèl de bedoeling is 

  
Observatie 
De beroepskracht is bij het sanitair in de hal een kind aan het verschonen. Een andere peuter zit 
op de toilet. Ze wordt geduwd door een ander kind en gaat huilen. De beroepskracht hoort haar 

wel huilen maar ziet haar niet en ze kan niet weg omdat er een kind op de verschoontafel ligt. 
Ze roept het kind van de toilet wegloopt, het kind wordt door de beroepskracht geroepen. 'Wil je 
even wachten alsjeblieft'. 
Als het kind verschoond is zet ze het op de grond en zegt tegen het kind dat huilde; 'Ik kom'. 
Ze met dit kind naar het meisje toe dat huilde . Aangekomen bij de beide kinderen gaat ze met ze 
in gesprek. Ze gaat door de knieën. 

'Wat gebeurt er? Ik hoor een meisje huilen, hoe kan dat?. Ze luistert naar de verhalen van de twee 
kinderen. Ze bespreken samen waarom het kind huilde en wat wel de bedoeling is. 
Ze bespreekt dat de kinderen leren stop zeggen, bijvoorbeeld; 'S, stop'. Dan bedoelt ze; 'Dit wil ik 

niet'  'We gaan oefenen 'in stop zeggen, erbij zeggen wat niet en waarom niet'. De kinderen 
knikken en kijken serieus. 
 
 Overdracht van waarden en normen. 

De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht. 
Observatie 
Bij het opruimen gaan drie kinderen zitten spelen en twee kinderen gaan al in de kring zitten. 
De beroepskracht vraagt; 
'Kom eens allemaal bij mij, volgens mij is het nog niet duidelijk wat er moet gebeuren, 
zal ik nog een keer uitleggen. Kom eens bij mij allemaal'. 

Ze zegt; 'Wat gingen we doen? Opruimen. We gaan samen opruimen. En wat gaan we dan doen?' 
Ze gaat bij de pictogrammen staan, ze wijst een pictogram aan, opruimen. Ze gaat er bij 
zingen. De kinderen en de beroepskrachten starten met opruimen. 

De beroepskracht spoort de kinderen aan; ' D. Waar moet die staan?' 
  
'Ga maar eens kijken waar ze moeten liggen'.  Een kind laat zich niet meer aansporen. Die zegt; 'Ik 

heb al opgeruimd. De beroepskracht; 'Goed zo, je krijgt een dikke duim'. 
'Als we klaar zijn met opruimen, gaan in de kring'. 
'De speen mag in de witte bak. Leg de speel in de bak'.  Het kind wil niet. 
'Dan leggen we de speen onder de stoel, heel goed, goed zo, je hebt beide handjes nodig om fruit 
te eten' 
'Als jullie eten wil ik geen stemmetjes horen'' 
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De conclusie is dat aan de voorwaarden van de pedagogische praktijk wordt voldaan. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 

Kinderdagverblijf het Startblok biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het erkende VVE-programma Startblokken en 
basisontwikkeling. 
  
De VVE-geïndiceerde kinderen komen 4 dagdelen per week naar het Startblok zodat de 
voorschoolse educatie ten minste 10 uur per week omvat. 
  

Uit de aanwezigheidslijsten en het personeelsrooster blijkt dat er voldoende beroepskrachten 
ingezet in verhouding met het aantal aanwezige kinderen. 

Van beide beroepskrachten is het diploma en het VVE-certificaat ingezien. 
De beroepskrachten beschikken allen over de juiste kwalificaties voor het kunnen aanbieden van 
VVE aan de kinderen. 
  

De houder heeft een opleidingsplan voor 2016-2017 opgesteld. 
  
De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan. 
  
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw M. de Groot d.d. 20 maart 2017) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties 
 Pedagogisch werkplan 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.  
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Van de vaste beroepskrachten is de verklaring omtrent het gedrag ingezien.  

Zij beschikken allen over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Op de groep is een vrijwilliger werkzaam, van haar is de verklaring ingezien en deze voldoet aan 
de voorwaarden. 

  
Hierdoor wordt  aan de voorwaarde voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Van de vaste beroepskrachten is het diploma ingezien. Een beroepskracht is per september 

2016 gestart. 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
  

De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan. 
  
 

Opvang in groepen 
 
Kinderdagverblijf het Startblok bestaat één groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 
4 jaar. 
Op de dag van de inspectie zijn er 14 kinderen aanwezig. 
  
De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan. 

  
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de dag van het onderzoek zijn er 14 kinderen met twee beroepskrachten. 
  
Uit de aanwezigheidslijsten en het rooster van week 11 van 2017 blijkt dat er voldoende 

beroepskrachten op het aantal en de leeftijd van de kinderen worden ingezet. 
  
De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw M. de Groot d.d. 20 maart 2017) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Ouderrecht 

 
 

Oudercommissie 
 
De houder heeft geen oudercommissie ingesteld 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie te starten en de ouders gelegenheid biedt om deel te 

nemen aan een oudercommissie.  
  
De houder geeft aan; 

'Wij zijn er, ondanks meerdere oproepen, nog niet in geslaagd een oudercommissie te formeren. 
Eind 2016 is er in de nieuwsbrief naar alle ouders weer een oproep gedaan voor de OC. De flyer 
van de OC zit in de map die alle ouders bij intake ontvangen en de medewerkers lichten dit in 
gesprek toe. 

  
Samen met basisschool het Startblok is het traject van IKC vorming ingezet en vanaf augustus 
2017 vormen wij samen (met peuteropvang en wellicht ook BSO) een IKC. In dit traject nemen wij 
ouders mee en er is onlangs dan ook een ouderavond georganiseerd voor alle ouders. Ook hier 
hebben we ouderinspraak (OC en in de toekomst IKC raad) aan de orde gesteld en opnieuw een 
oproep gedaan aan ouders om mee te denken en inspraak vorm te geven. Een dergelijke 
bijeenkomst is, wat ons betreft voor dit moment, dan ook een alternatieve vorm van 

ouderraadpleging.' 
  
De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en 

biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
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Overzicht getoetste 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) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 

OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

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 stagiaire, uitzendkracht of 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 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) 

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) 
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Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 



 

12 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-03-2017 
Het Startblok te Westervoort 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Startblok 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Nieuwe Maan B.V. 

Adres houder : Babberichseweg 23 

Postcode en plaats : 6901JV Zevenaar 
Website : www.zonnnekinderen.nl 
KvK nummer : 52543099 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Ine Horstink 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Westervoort 
Adres : Postbus 40 

Postcode en plaats : 6930AA WESTERVOORT 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 07-04-2017 
Zienswijze houder : 11-04-2017 
Vaststelling inspectierapport : 18-04-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 18-04-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 25-04-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Op 20 maart 2017 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden op onze KDV 
locatie Het Startblok in Westervoort.  
 

Het bezoek is prettig verlopen en wij stemmen in met het rapport. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 




