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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.
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico 
gestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht.

Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in 
het rapport per onderdeel uitgewerkt.

Feiten over kinderdagverblijf (KDV) Villa Kakelbont:
De houder exploiteert dit kinderdagverblijf dat met 40 kindplaatsen in de het landelijk 
kinderopvangregister staat. Er worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 - 4 jaar in drie 
verschillende stamgroepen:
 de Langkousjes: maximaal 16 kinderen van 0 - 4 jaar;
 de Meneertje Nilssons: maximaal 16 kinderen van 0 - 4 jaar;
 de Tommy's en Annika's: maximaal 8 peuters van 3 jaar.

Inspectiegeschiedenis
 11-05-2012; jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen vastgesteld op de volgende items: 

kinderopvang en naleving wet- en regelgeving, verklaring omtrent het gedrag, beleid 
veiligheid, uitvoering beleid gezondheid, protocol kindermishandeling, opvang in groepen, 
beroepskracht-kindratio, pedagogische praktijk, wet klachtenrecht clienten zorgsextor, 
klachtenregeling oudercommissie;

 05-11-2012; nader onderzoek. Er zijn tekortkomingen vastgesteld op de volgende items: 
beroepskracht-kindratio. De overige tekortkomingen uit het voorgaande rapport blijken 
inmiddels wel opgelost;

 28-03-2013; jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen vastgesteld op de volgende items: 
uitvoering beleid gezondheid, opvang in groepen;

 30-09-2014; jaarlijks onderzoek. Er zijn geen tekortkomingen vastgesteld.

Bevindingen op hoofdlijnen:
N.a.v. het onderzoek, dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt dat KDV Villa Kakelbont 
aan alle getoetste eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldoet. Uit 
de inspectiegeschiedenis blijkt dat de houder de laatste jaren een enorme kwaliteitsslag heeft 
gemaakt. Dat blijkt ook nog eens uit het huidige onderzoek.

De toezichthouder is tijdens de inspectie uitstekend geholpen en te woord gestaan door diverse 
beroepskrachten aangezien de houder op dat moment zelf niet aanwezig was. Deze 
beroepskrachten komen bevlogen en gepassioneerd over! Hierdoor heeft de toezichthouder een 
goed beeld gekregen van het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk. Pedagogisch en 
communicatief komen de beroepskrachten zeer krachtig over, complimenten!

Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport.

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

Pedagogisch klimaat

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘pedagogisch klimaat’.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 Pedagogische praktijk

Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, versie januari 2015.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.

Pedagogische praktijk

Het oordeel van de inspecteur ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen door 
een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie van de pedagogische 
praktijk maakt de inspecteur gebruik van het Veldinstrument observatie kindercentrum (opgesteld 
door GGD Nederland, versie januari 2015). De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn 
aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.

Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basiscompetenties vanuit de Wet 
kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, 
namelijk:                                                                                                                                 
                                                                                    
 emotionele veiligheid;
 persoonlijke competentie;
 sociale competentie;
 overdracht van normen en waarden.                 

De observatie vindt plaats op een donderdagochtend.

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
Dit blijkt uit de pedagogische observaties die hebben plaatsgevonden op de 
groep. De beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies in het 
pedagogisch beleidsplan.

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
Citaat uit het veldinstrument: 'De beroepskrachten communiceren met de kinderen'

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen.
Citaat uit het veldinstrument: 'Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele 
kinderen'
Op de Meneertje Nilssons geeft een beroepskracht één van de jongste kinderen wat te eten terwijl 
het kindje in een kinderstoeltje zit. Terwijl ze tegenover het kindje gaat zitten creëert ze een 
kleine prettige, intieme afstand. Tijdens het voeren van het kindje praat ze de hele tijd tegen het 
kind en reageert ze op mimiek, expressie en geluidjes. Zelf lacht ze tegen het kindje en benadert 
het kind lief en zorgzaam. Daarbij geeft ze complimentjes omdat het kindje zo goed eet.

Bij de De Tommy's en Annika's wordt er tijdens de observatie een boekje aan de kinderen 
voorgelezen voor zij in de ruimte op een stretcher gaan rusten. De beroepskracht weet door haar 
manier van vertellen en intonatie de kinderen zichtbaar te boeien met het verhaal. De hele groep 
luistert aandachtig. Terwijl ze voorleest houdt ze de groep wel goed in de gaten. Zo vraagt ze bij 
het laten zien van een afbeelding aan een kind: "Kun jij het ook goed zien zo?"
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Conclusie:
Op KDV Villa Kakelbont wordt de emotionele veiligheid en de persoonlijke competentie voldoende 
gewaarborgd.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van sociale competentie te komen.
Citaat uit het veldinstrument: 'De kinderen zijn deel van de groep'
Tijdens vrij spel op de groep zitten er een aantal kinderen op de grond te spelen met blokken en 
autootjes. Een van de beroepskrachten schuift een van de jongere kindjes in de wipstoel bij deze 
kinderen en gaat zelf ook op de grond zitten. Ze mengt zich in het spel en doet actief mee. Daarbij 
stuurt ze de kinderen tot samenspel door bijvoorbeeld tegen de kinderen te zeggen: "-naam kind-
komt ook even kijken wat jullie doen. Misschien willen jullie hem ook een blokje geven?" en 
"Misschien wil -naam kind- jouw wel helpen?" Ze reageert op de kinderen en anticipeert op gedrag 
om het samenspel te bevorderen.

Conclusie:
Op KDV Villa Kakelbont wordt de sociale competentie voldoende gewaarborgd.

De houder zorgt voor overdracht van normen en waarden aan de kinderen.
Citaat uit het veldinstrument: 'Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en 
handelen'
Tijdens de observatie valt op dat de beroepskrachten zich erg bewust zijn van hun rol. Als ze 
kinderen iets geven zeggen ze "Alsjeblieft" en als kinderen hen iets aanreiken "Dank je wel". Ook 
vertellen ze de kinderen steeds wat ze gaan doen zoals het maken van eten en/of drinken, het uit 
bed halen van een kind, het handen wassen, etc. Hiermee zetten ze een gedragsnorm/waarde neer 
die de kinderen zichtbaar overnemen.

Conclusie:
Op KDV Villa kakelbont wordt de overdracht van waarden en normen voldoende gewaarborgd.

Algemene indruk:
Opvallend is de sterke pedagogische kwaliteit van de aanwezige beroepskrachten en de manier 
waarop men op elkaar is ingespeeld. Er wordt constant met elkaar gecommuniceerd, men zegt wat 
men doet en doet wat men zegt. Juist doordat het team zo op elkaar is ingespeeld loopt het hele 
proces van begeleiden, verzorgen en opvoeden zeer vloeiend.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (op de stamgroepen)
 Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 Verklaring omtrent het gedrag
 Passende beroepskwalificatie
 Opvang in groepen
 Beroepskracht-kindratio

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft de VOG's van alle 10 de beroepskrachten en die binnen dit KDV werkzaam 
zijn beoordeeld. Ook is het VOG van de houder beoordeeld.

Uit de toetsing blijkt dat al deze beroepskrachten over een binnen de kinderopvang geldig VOG 
beschikken, afgegeven op de juiste functie-aspecten en vallend binnen de continue screening in de 
kinderopvang. Dit geldt ook voor de houder.

Er zijn binnen dit kindercentrum tevens een huishoudelijk medewerker en 2 stagiaires werkzaam 
die beschikken over een geldig VOG dat op het moment van de inspectie niet ouder is dan 2 jaar.

Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.

Passende beroepskwalificatie

De inspecteur heeft de diploma's van alle 10 de beroepskrachten die binnen dit KDV werkzaam zijn 
beoordeeld.

Uit deze toetsing blijkt dat deze beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie, zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.

Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.

Opvang in groepen

De kinderen bij Villa Kakelbont worden opgevangen in drie stamgroepen:
 De Langkousjes met maximaal 16 kinderen van 0 - 4 jaar;
 De Meneertje Nilssons met maximaal 16 kinderen van 0 - 4 jaar;
 De Tommy's en Annika's met maximaal 8 kinderen van 3 jaar.

Elke groep heeft zijn eigen, vaste beroepskrachten.

Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
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Beroepskracht-kindratio

De beroepskracht-kindratio op de dag van de inspectie voldoet. Op alle drie de groepen zijn op dat 
moment voldoende beroepskrachten aanwezig i.r.t. het aantal aanwezige kinderen.

Tevens is er een steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar de beroepskracht-kindratio op alle drie 
de groepen over week 50. Ook binnen dit onderzoek zijn geen overtredingen gebleken en wordt er 
voldaan aan de eisen. De houder voert een duidelijke en zeer overzichtelijke administratie m.b.t. 
aanwezige kinderen. Zo worden kinderen bijvoorbeeld per leeftijd in een bepaalde kleur 
weergegeven en worden breng- en haaltijden genoteerd.

Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (op de stamgroepen)
 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten, stagiaires, huishoudelijke hulp, houder)
 Diploma's beroepskrachten
 Plaatsingslijsten (Week 50)
 Presentielijsten (Week 50)
 Personeelsrooster (Week 50)
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Veiligheid en gezondheid

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen 
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft actuele een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid met plannen van aanpak 
en afsprakenlijsten, gedateerd op 2015. Deze documenten staan op kantoor en zijn voor alle 
beroepskrachten in te zien. Het systeem vormt een cyclisch geheel en geeft een goed inzicht in 
aanwezige risico'en bijbehorende afspraken en maatregelen.

Daarnaast heeft de houder inmiddels een babyfoon met camera geplaatst op alle slaapkamers. Zo 
kunnen de beroepskrachten op de groep te allen tijde zien wat er in de slaapkamers gebeurt. De 
temperatuur van de koelkasten worden consequent genoteerd en bijgehouden.

Wat opvalt is dat de houder een taken-systeem onder haar beroepskrachten hanteert. Zo heeft 
elke beroepskracht een eigen verantwoordelijkheidsgebied waar hij of zij zorg voor draagt.

Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (op de stamgroepen)
 Risico-inventarisatie veiligheid
 Risico-inventarisatie gezondheid
 Actieplan veiligheid
 Actieplan gezondheid
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

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

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

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

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

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

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

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

Passende beroepskwalificatie

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

Opvang in groepen

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

Beroepskracht-kindratio

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

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

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

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

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

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

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

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang 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 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 : Kinderdagverblijf Villa Kakelbont
Website : http://www.villakakelbont-venlo.nl
Aantal kindplaatsen : 40
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Rachel Leontine Marie-Thérèse Schreinemachers
KvK nummer : 14110101

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Limburg-Noord
Adres : Postbus 1150
Postcode en plaats : 5900BD VENLO
Telefoonnummer : 088-1191200
Onderzoek uitgevoerd door : JP Brizzi

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Venlo
Adres : Postbus 3434
Postcode en plaats : 5902RK VENLO

Planning
Datum inspectie : 17-12-2015
Opstellen concept inspectierapport : 24-12-2015
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 30-12-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-12-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 30-12-2015

Openbaar maken inspectierapport : 06-01-2016
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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.


