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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.
Beschouwing
Op 22 januari 2019 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij KDV Christelijke Kinderopvang De Parel in NieuwVennep.
Tijdens dit risico gestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang
getoetst.
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over KDV
Christelijke Kinderopvang De Parel volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het
rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over KDV Christelijke Kinderopvang De Parel
KDV Christelijke Kinderopvang De Parel is gehuisvest in een eigen gebouw en biedt opvang aan
kinderen van 0-4 jaar. De locatie is geregistreerd met dertig kindplaatsen.
Kenmerkend aan deze locatie is het feit dat het kinderdagverblijf een Christelijke grondslag heeft,
in hetzelfde pand is ook de bso van de Parel gesitueerd.
Opmerkingen vorige onderzoek
Op 1 februari 2018 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waaruit bleek dat aan
onderstaande voorwaarden niet werd voldaan:


De beroepskrachten waren niet in het bezit van een certificaat kinder EHBO

Op 4 april 2018 heeft de toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd waaruit is gebleken dat
de overtreding was opgeheven.
Belangrijkste bevindingen
Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen
geconstateerd.
De houder heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen en deze is
ongewijzigd toegevoegd aan het inspectierapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Houder staat met 30 kindplaatsen in het register, echter er zijn op de locatie maar 16 kindplaatsen
beschikbaar. Houder heeft in een mail (d.d. 28-1-2019) aangegeven dat zij geprobeerd heeft om
dit kindaantal te wijzigen bij de gemeente, tot op heden is dit niet gelukt.
Houder dient de gemeente een wijzigingsformulier te mailen met daarop het juiste aantal
kindplaatsen, de gemeente kan dan het aantal in het LRK wijzigen in 16 kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein Pedagogisch klimaat. Daarna
volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden.
Tijdens het onderzoek is de pedagogische praktijk getoetst.
Pedagogisch beleid
De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang volgens het beleidsplan wordt gehandeld.
Pedagogische praktijk
en houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan het
in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen
van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door
overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang)
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie maakt de
toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie kindercentrum’, opgesteld door
GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015).
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens het eet- en drinkmoment
aan tafel, het verschonen, het geven van flessen aan de baby's en het vrij spelen binnen en buiten.
Op kinderdagverblijf Christelijke Kinderopvang de Parel wordt het bieden van verantwoorde opvang
voldoende gewaarborgd.
In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt de houder er in ieder geval
zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden,
uitvoering wordt gegeven aan de onderstaande vier pedagogische basisdoelen uit de Wet
Kinderopvang.
In het kindercentrum wordt op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen omgegaan
en er wordt respect voor de autonomie van kinderen getoond. Grenzen worden gesteld aan en
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.
Praktijkvoorbeeld
Er is een aangename sfeer op de groep, de kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak
voelen. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. De beroepskrachten hebben
oog voor de jonge baby's op de groep, ze reageren op signalen die een baby geeft. Als een baby
begint met huilen gaat de beroepskracht naar de baby toe, spreekt op een zachte toon met hem:
"begin jij ook honger te krijgen dat dacht ik al, ik heb je fles al in de warmer gezet hij is zo klaar".
Om de baby nog even gerust te stellen geeft ze de baby een ander speelgoedje en loopt naar de
keuken om te controleren of de fles warm is. Als ze terug komt met de fles loopt ze naar de baby
toe en vertelt aan hem wat ze gaat doen: "Kijk hier is je fles, ik neem je mee en dan kan je lekker
drinken", dan pakt ze de baby op en gaat op de bank zitten met de baby en de geeft hem de fles.
Tussendoor zegt ze nog "lekker he, wat had je een trek", ook krijgt de baby knuffels van de
beroepskracht.
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Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
Praktijkvoorbeeld
Kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd op dit kinderdagverblijf. Er is een vaste dagindeling
aanwezig en de beroepskrachten houden er rekening mee dat kinderen op verschillende
vaardigheden worden uitgedaagd. Tijdens de inspectie ochtend begint het te sneeuwen buiten:
"kijk een sneeuwpop" roept een kind. "Nee" zegt de beroepskracht, "dat zijn sneeuwvlokken, je
kan er wel een sneeuwpop van maken. Zullen we zo naar buiten gaan en in de sneeuw gaan
spelen?" "Ja" roepen de oudste kinderen. Nog niet alle kinderen weten goed wat ze met de sneeuw
kunnen doen buiten, de beroepskracht speelt met de kinderen mee en laat zien wat sneeuw is, dat
je het kan scheppen, dat je er een bal van kan maken en dat het koud aanvoelt. Op deze manier
hebben de kinderen een nieuwe ervaring opgedaan.
Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden.
Praktijkvoorbeeld
Tijdens het moment aan tafel moedigen de beroepskrachten gesprekjes tussen henzelf en de
kinderen onderling aan.
De kinderen worden begeleid in hun interacties met elkaar. Als twee kinderen met hetzelfde stuk
speelgoed willen spelen en er samen niet uitkomen, helpen de beroepskrachten met oplossen. De
beroepskrachten gaan hierbij door de knieën en hebben een kort gesprekje met de kinderen. Er
wordt uitgelegd aan de kinderen dat het leuker is om samen te spelen en dat het niet leuk is als zij
ruzie hebben.
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Praktijkvoorbeeld
Er zijn duidelijke regels, afspraken en omgangsnormen aanwezig, deze staan beschreven in het
pedagogisch beleidsplan en -werkplan. De beroepskrachten hanteren de regels consequent en
spreken elkaar er ook op aan.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observatie(s)
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’.
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden.
De voorziening kan maximaal 30 kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tijdens het
onderzoek is er één stamgroep.
Er zijn vier vaste beroepskrachten. Zij werken volgens een vastgesteld personeelsrooster. Op de
dag van het onderzoek zijn er drie beroepskrachten aanwezig. Op de dag van het inspectiebezoek
is de leidinggevende niet aanwezig.
Er is één pedagogisch beleidsmedewerker/coach (combinatiefunctie) aangesteld.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) is gebaseerd op een steekproef. De
steekproef is gehouden onder de personen die tijdens het onderzoek aanwezig zijn.
Alle personen uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan
de gestelde eisen.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder ingeschreven in het personenregister
kinderopvang en heeft de houder heeft zorggedragen voor de koppeling in het personenregister
kinderopvang.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De toetsing van de beroepskwalificatie is gebaseerd op een steekproef. De steekproef is gehouden
onder de beroepskrachten die tijdens het onderzoek aanwezig zijn.
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang of cao Sociaal Werk.
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach is reeds vóór 1 januari 2019 aangesteld en maakt
gebruik van de overgangsregeling. Houder verwacht dat de pedagogisch beleidsmedewerker op 11
februari 2019 de opleiding heeft afgerond.
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach die tevens als beroepskracht wordt ingezet is ook
gekwalificeerd als beroepskracht.
Aantal beroepskrachten
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt voldaan aan de verhouding tussen het minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de basisgroepen (de
beroepskracht-kindratio).
Uit een gesprek met de beroepskrachten en het personeelsrooster van de dag van het onderzoek
en de dag ervoor blijkt het volgende:
De in het pedagogisch werkplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen
worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio, alsmede de tijden
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken, komen overeen met de praktijk.
Uit het personeelsrooster van de dag van het onderzoek en de dag ervoor blijkt dat gedurende de
uren dat minder beroepskrachten worden ingezet, ten minste de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten wordt ingezet.
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Er is op dit kindercentrum één pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld.
Het betreft een combinatiefunctie.
De houder heeft de vereiste formule gebruikt voor het berekenen van de nodige inzet
van de pedagogisch beleidsmedewerker en rekening gehouden met de flexibele inzet van de
beroepskrachten.
De geplande inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker inzake coaching en beleidsvorming is
schriftelijk is vastgelegd. Er is een verdeling gemaakt over de locaties welke inzichtelijk is voor
ouders en beroepskrachten.
Gezien het aantal uur dat de pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet is het aannemelijk dat
alle beroepskrachten jaarlijks coaching krijgen. Dit zal bij een volgend onderzoek worden getoetst.
Uit een gesprek met enkele beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de plannen en
inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Aangegeven is dat er nog geen coaching heeft
plaatsgevonden. De meewerkende pedagogisch beleidsmedewerker wordt zelf ook gecoacht.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in één stamgroep en deze bestaat, afhankelijk van de leeftijden, uit
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observatie(s)

Personen Register Kinderopvang

Protocol (Pedagogisch coach beleid)

Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster

Pedagogisch beleidsplan
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Veiligheid en gezondheid’.
Per item worden eerst de bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de
wettelijke voorwaarden.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Tijdens dit
onderzoek is getoetst of er voldaan wordt aan de voorwaarden met betrekking tot het
afwegingskader.
Onderdeel van de meldcode is een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en
de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel
in staat stelt te beoordelen of een melding is aangewezen.
In het stappenplan is beschreven hoe het afwegingskader wordt toegepast met betrekking tot
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observatie(s)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie Meldcode 2019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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)

Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 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 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;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie
over de kinderen die worden opgevangen;
e. 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 e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
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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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)

Aantal beroepskrachten
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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal
aanwezig kinderen in een stamgroep 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 en 1.50 lid 1 en 2 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt
dit schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van
het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te
beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan
wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)

11 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-01-2019
Christelijke Kinderopvang De Parel te Nieuw-Vennep

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Christelijke Kinderopvang De Parel
000035331577
30
Nee

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

:
:
:
:
:

Christelijke Kinderopvang de Parel B.V.
Luzernestraat 21
2153GM Nieuw-Vennep
66733294
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Kennemerland
Postbus 5514
2000GM Haarlem
023-5159500
M. Smit

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Haarlemmermeer
: Postbus 250
: 2130AG HOOFDDORP

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

22-01-2019
28-01-2019
04-02-2019
04-02-2019
04-02-2019

: 04-02-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
Zienswijze christelijke kinderopvang de Parel
Op dinsdag 22 januari hebben we onze jaarlijkse GGD inspectie gehad. De inspectie werd gedaan
door mevrouw M. Smit. Ze heeft geobserveerd op de groep en tijdens het buitenspelen. Hierbij
heeft ze gelet op het pedagogische klimaat binnen de Parel. De pedagogisch medewerkers vonden
het een goed bezoek. Op moment van inspectie was de leidinggevende niet aanwezig i.v.m.
scholing. Het contact dat hierna via mail met mevrouw M. Smit is geweest was open en prettig. Er
was ruimte voor vragen vanuit de nieuwe wetgeving. Dit is zeer positief omdat we zo samen met de
GGD bezig zijn de kwaliteit van de Parel verder te ontwikkelen. Met uiteindelijk als doel de kwaliteit
binnen de kinderopvang te verhogen!
Het is bijzonder fijn om in het rapport terug te lezen dat de kwaliteit en het beleid, waar we als de
Parel voorstaan, voor de toezichthouder zichtbaar was.

Met vriendelijke groet,
Rebecca Korsuize
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