Inspectierapport
SOL Admiraal (KDV)
Admiraal de Ruyterlaan 1
3342 TA Hendrik-Ido-Ambacht
Registratienummer 117589901

Toezichthouder:

Dienst Gezondheid en Jeugd

In opdracht van gemeente:

Hendrik-Ido-Ambacht

Datum inspectie:

31-08-2022

Type onderzoek:

Jaarlijks onderzoek

Status:

Definitief

Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................... 3
Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3
Beschouwing ................................................................................................................... 3
Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4
Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5
Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 5
Personeel en groepen ...................................................................................................... 10
Veiligheid en gezondheid ................................................................................................. 12
Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 14
Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 14
Personeel en groepen ...................................................................................................... 17
Veiligheid en gezondheid ................................................................................................. 18
Gegevens voorziening ......................................................................................................... 21
Opvanggegevens ............................................................................................................ 21
Gegevens houder ............................................................................................................ 21
Gegevens toezicht .............................................................................................................. 21
Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 21
Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 21
Planning ........................................................................................................................ 22
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 23

2 van 23
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 31-08-2022
SOL Admiraal te Hendrik-Ido-Ambacht

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.
De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd:
•
•
•
•
•

Documentenonderzoek naar de beroepskwalificaties, VE-certificaten en EHBO-certificaten, het
opleidingsplan en het veiligheid- en gezondheidsbeleid.
Het inzien van het Personenregister kinderopvang.
Een bezoek aan de locatie. Daar heeft de toezichthouder het pedagogisch klimaat
geobserveerd en gekeken of de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Een gesprek met de beroepskrachten.
Onderzoek naar de kennis van de beroepskrachten over het beleid.

De toezichthouder geeft in elk hoofdstuk een beschrijving van de beoordeelde voorwaarden. In de
inleiding van elk hoofdstuk staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de
beoordeelde voorwaarden zit achter in het rapport.

Beschouwing
Eindconclusie
De toezichthouder concludeert dat de houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden.
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Algemene kenmerken
Speel- Ontwikkel- Leerplein (SOL) Admiraal maakt deel uit van SOL Ambacht. SOL Ambacht biedt
dagopvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
SOL Ambacht kent vier SOL-pleinen. Elk SOL-plein heeft een directeur en meerdere SOLmanagers. SOL Admiraal heeft drie SOL-managers. Namelijk een SOL-manager 0-6 jaar, een SOLmanager 6-9 jaar en een SOL-manager 9-12 jaar.
De SOL-managers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het voor de locatie specifieke beleid
en de aansturing van de locatie.
SOL Admiraal is sinds 17 mei 2016 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De locatie
staat geregistreerd met 32 kindplaatsen.
De locatie bestaat uit 2 groepen; een kinderdagverblijf voor maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar
en een peuteropvang voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang is 4 ochtenden
geopend. De beroepskracht op de peuteropvang biedt voorschoolse educatie aan.
SOL Admiraal biedt ook onderwijs en buitenschoolse opvang in hetzelfde pand.
Onderzoeksgeschiedenis
Op 5 juni 2022 heeft de toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd. De toezichthouder
doet het incidentele onderzoek omdat de houder een wijzigingsverzoek heeft ingediend. De houder
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wil het aantal geregistreerde kindplaatsen ophogen van 28 naar 32 kindplaatsen. De
toezichthouder adviseert de gemeente om het aantal geregistreerde kindplaatsen te wijzigen naar
32 kindplaatsen.
Op 12 november 2020 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De
toezichthouder constateerde 19 tekortkomingen. Namelijk:
•
Tijdens het inspectiebezoek zette de houder onvoldoende beroepskrachten VE in.
•
In het pedagogisch beleid stonden 7 onderwerpen over VE niet beschreven.
•
In het opleidingsplan VE stonden 2 verplichte onderwerpen niet beschreven.
•
Een beroepskracht stond niet ingeschreven (en gekoppeld) in het Personenregister
kinderopvang.
•
De houder had de pedagogisch beleidsmedewerker onvoldoende uur ingezet in 2020.
•
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid was niet actueel.
•
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid stond niet beschreven wat de handelswijze is als het
risico op grensoverschrijdend gedrag zich voordoet.
•
Tijdens de dagopvang was niet altijd een volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het
verlenen van eerste hulp aan kinderen.
•
Het inspectierapport stond niet op de website.
•
De houder had voor de locatie geen oudercommissie ingesteld van minimaal 2 leden.
•
In het klachtenjaarverslag 2019 stonden 2 vereiste onderdelen niet beschreven.
Op 16 maart 2021 en 19 juli 2021 heeft de toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd. Het
onderzoek richtte zich op de tekortkomingen uit het jaarlijks onderzoek van 12 november 2020. De
houder voldeed aan de beoordeelde voorwaarden.
Door de Coronacrisis zijn in 2021 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op deze locatie heeft
geen jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2021.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten zorgen voor
een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten hebben voldoende interactie met de kinderen
op de groep. Het activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de
kinderen.

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
•
Pedagogische praktijk
•
Voorschoolse educatie
•
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder.
Pedagogisch beleid
De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor het pedagogisch beleid. Hieronder staat
per onderdeel waaruit dit blijkt:
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan.
Uitvoering pedagogisch beleid
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op de locatie volgens het pedagogisch beleid
handelen. Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat het pedagogisch handelen
onderwerp is van gesprek. De pedagogisch coach observeert en bespreekt het pedagogisch
handelen van de beroepskrachten.
Pedagogische praktijk
De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden van het pedagogisch klimaat. Uit de
pedagogische observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten werken volgens het
pedagogisch beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het
ontwikkelingsniveau van de kinderen.
De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op
verschillende momenten: vrij spel, een verschoonronde en buiten spelen. De beschrijvingen
hieronder laten enkele situaties tijdens het inspectiebezoek zien.
Hieronder beschrijft de toezichthouder 2 basisdoelen.
Het bieden van emotionele veiligheid
De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in
voldoende mate zorg voor dat 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 (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang).
De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de
volgende voorbeelden:
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•

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich
op hun gemak voelen.
o Drie meisjes zitten onder de hoge box. En jongen loopt steeds naar het raampje van de
box en laat de meisjes schrikken. De meisjes lachen elke keer hard.
o Een beroepskracht haalt een jonge baby uit bed. Zij doet zijn slaapzak uit en legt hem in
een hoge wipstoel. De baby ligt ontspannen en kijkt naar wat er om hem heen gebeurt.
o Drie meisjes spelen met poppen. Zij kletsen ontspannen met elkaar.
o Een dreumes loopt lachend door de groepsruimte. Ze geeft af en toe een harde
enthousiaste gil.

•

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als
een kind dat nodig heeft.
o Een jongen heeft zelf zijn broek aangetrokken. Een beroepskracht zegt: "Zelfs je knoop!
Superknap!" Ze geeft de jongen een high-five.
o Een dreumes loopt naar de beroepskracht toe met zijn hand omhoog. De beroepskracht
lacht en zegt: "Wil je ook een high-five?" Ze geeft de dreumes een high-five en vraagt of
hij ook een kroel wil. De dreumes steekt zijn armen uit. De beroepskracht geeft de
dreumes een kroel en zegt: "Wat heb ik jou gemist in de vakantie."
o Een beroepskracht haalt een grote baby van tafel. Ze houdt hem op de arm en praat tegen
hem.

Het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat de 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. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang)
De beroepskrachten bevorderen de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van de kinderen.
Dit blijkt uit de volgende voorbeelden:
•

De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten voor interactie met het kind. Het kind
ervaart persoonlijke warmte, geborgenheid, plezier, humor, aandacht.
o Een beroepskracht verschoont een grote baby. Het kind maakt geluidjes en brabbelt. De
beroepskracht praat terug tegen hem. Ze herhaalt zijn klanken en zegt: "Wat ben je vrolijk
jij."
o Een beroepskracht verschoont een dreumes. Ze geeft het meisje haar speen en kroel. De
beroepskracht kletst tegen het meisje. Ze zegt onder andere: "Ga je lekker slapen? Ben je
een beetje moe?" Het kind knikt.

•

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind.
o Een peuter heeft een natte onderbroek. Een beroepskracht laat de jongen zelf een droge
onderbroek aandoen. Ze vraagt of hij zijn broek ook aan kan doen. De jongen trekt zijn
broek aan. De beroepskracht vraagt of hij dat thuis ook zelf doet. De jongen vertelt dat zijn
moeder hem thuis helpt met zijn shirt.

•

Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is
spelmateriaal aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel.
o Na het verschonen ruimen de kinderen op en doen hun schoenen aan. Zij gaan
buitenspelen. Buiten fietsen zij op het plein en spelen zij in het speelhuisje.
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Voorschoolse educatie
De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor voorschoolse educatie (VE). Hieronder
staat per onderdeel waaruit dit blijkt:
Aanbod VE
Op de peuteropvang werkt de beroepskracht met het VE-programma 'Uk & Puk'. De beroepskracht
stimuleert de ontwikkeling van de kinderen op een gestructureerde manier. Hierbij besteedt zij
aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Kinderen kunnen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar in 1,5 jaar tijd minimaal 960 uur VE
krijgen. Hierbij gaat het om 960 uur aan activiteiten, met als doel het stimuleren van de vier
bovengenoemde ontwikkelingsgebieden.
De beroepskracht biedt op 4 dagen per week VE aan. Zij doet dit 40 weken per jaar. In de
schoolvakanties is de locatie gesloten.
Pedagogisch beleidsplan
De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de
beoordeelde voorwaarden voor VE.
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan op een duidelijke manier:
•
Hoe een kind vanaf 2,5 jaar in 1,5 jaar tijd ten minste 960 uur aan VE kan krijgen. De houder
telt hierbij maximaal 6 uur per dag mee aan VE.
•
De visie op de VE. Daarbij is duidelijk hoe deze visie is te herkennen in het aanbod van
activiteiten.
•
Hoe beroepskrachten de ontwikkeling van het jonge kind stimuleren op het gebied van taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
•
Hoe beroepskrachten de ontwikkeling van de peuters volgen.
•
Hoe beroepskrachten het aanbod van VE afstemmen op het ontwikkelingsniveau van de
kinderen.
•
Hoe de houder ouders betrekt bij het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen.
•
De inrichting van de ruimte waarin de houder de VE aanbiedt. Daarbij is ook duidelijk hoe de
beroepskrachten passend materiaal voor VE aanbieden.
•
Hoe beroepskrachten zorgen voor een zorgvuldige overgang van het kind van de voor- naar
vroegschoolse educatie.
•
Hoe de houder zorgt voor een inhoudelijke aansluiting tussen de voor- en vroegschoolse
educatie.
•
De manier waarop de houder de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach VE inzet. De houder
beschrijft duidelijk hoe dit de kwaliteit van de VE verbetert.
Uitvoering pedagogisch beleidsplan
De houder zorgt ervoor dat de beroepskracht handelt volgens het pedagogisch beleidsplan. De
toezichthouder heeft tijdens de observatie bekeken of de beroepskracht handelde volgens de
beschrijving in het beleid. Ook heeft de toezichthouder de beroepskracht een aantal vragen gesteld
over VE-onderwerpen uit het beleid.
Beroepskracht-kindratio en groepsgrootte
De houder voldoet aan de voorwaarde voor de maximale groepsgrootte. De stamgroep bestaat uit
maximaal 16 aanwezige kinderen.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten VE en het aantal aanwezige kinderen voldoet
aan de beoordeelde voorwaarde. Er is minimaal 1 beroepskracht VE per 8 kinderen aanwezig.
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Tijdens het inspectiebezoek worden er 5 kinderen opgevangen door 1 beroepskracht VE.
VE kwalificatie-eisen beroepskrachten
De aanwezige beroepskracht heeft een geschikte beroepskwalificatie volgens de meest recente
CAO kinderopvang.
De aanwezige beroepskracht heeft een bewijs dat zij een scholing, met goed gevolg, heeft
afgerond voor kennis en vaardigheden van voorschoolse educatie.
Uit haar diploma en een certificaat blijkt dat de beroepskracht taalniveau 3F heeft op de
onderdelen 'mondelinge taalvaardigheid' en 'lezen'.
Opleidingsplan
De houder heeft een opleidingsplan voor het huidige kalenderjaar. Hierin staat duidelijk en
toetsbaar hoe de houder de kennis en vaardigheden van beroepskrachten VE onderhoudt. Het gaat
hierbij om de kennis en vaardigheden die staan in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie.
De houder voert het opleidingsplan uit in de praktijk.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de inzet van de pedagogisch
beleidsmedewerker voorschoolse educatie (VE). Hieronder staat per onderdeel waaruit dit blijkt:
Inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker VE
De houder zet in het huidige jaar op deze locatie een pedagogisch beleidsmedewerker VE in om de
kwaliteit van voorschoolse educatie te verhogen.
De houder zet de VE coach in als pedagogisch beleidsmedewerker VE. Zij is in januari gestart met
haar werkzaamheden om de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verhogen.
Invulling van de inzet pedagogisch beleidsmedewerker VE
De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker VE in om de kwaliteit van de VE op deze locatie
te verhogen. De pedagogisch beleidsmedewerker VE maakt beleid, voert beleid in de praktijk in en
coacht de beroepskrachten.
In 2023 beoordeelt de toezichthouder of de pedagogisch beleidsmedewerker VE de genoemde
taken heeft uitgevoerd.
Vastlegging aantal doelgroep-peuters (met een VE-indicatie)
De houder heeft vastgelegd hoeveel doelgroep-peuters (met een VE-indicatie) op 1 januari van dit
kalenderjaar op deze locatie waren geplaatst.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (Ontvangen op 25 augustus 2022)
Interview anders namelijk: (Met de beroepskrachten)
Observatie(s)
Informatiemateriaal voor ouders (Informatiebrief ouder inloop, ontvangen op 25 augustus
2022)
Website (www.soladmiraal.nl)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwsbrieven (Themabrief 'Welkom Puk' augustus 2022, ontvangen op 25 augustus 2022)
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch beleidsplan (2021, versie mrt2, al in bezit van GGD)
Pedagogisch werkplan (0-4 jaar 2021, al in bezit van GGD)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2022 SOL Krommeweg en SOL Admiraal, ontvangen op
25 augustus 2022)
Aantal geplaatste doelgroep-peuters met een VE-indicatie per 1 januari 2022 (ontvangen op
25 augustus 2022)
VE werkplan 2022 Sol Admiraal Krommeweg (ontvangen op 25 augustus 2022)
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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
•
Opleidingseisen
•
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
•
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de verklaringen omtrent het gedrag en
het Personenregister kinderopvang. Hieronder staat waaruit dit blijkt:
De aanwezige beroepskrachten staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. De
houder heeft hen gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie.
Ook de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach staat ingeschreven in het Personenregister
kinderopvang en is gekoppeld aan de houder.
Opleidingseisen
De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de opleidingseisen. Hieronder staat
waaruit dit blijkt:
De aanwezige beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach hebben een geschikt
diploma volgens de geldende cao-kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten. Hieronder
staat per onderdeel waaruit dit blijkt:
Beroepskracht-kindratio
De beroepskracht-kindratio voldoet. Dit blijkt uit de observatie. Tijdens het inspectiebezoek ziet de
beroepskracht-kindratio er zo uit:
Groep

Leeftijden

De Krabbetjes

0 tot 4 jaar

De Guppies

2 tot 4 jaar

Aantal aanwezige
kinderen
0 jaar: 5 kinderen
1 jaar: 2 kinderen
2 jaar: 5 kinderen
3 jaar: 1 kind
5 kinderen

Aantal vereiste
beroepskrachten
3 beroepskrachten

Aantal aanwezige
beroepskrachten
3 beroepskrachten

1 beroepskracht

1 beroepskracht

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor een stabiele opvang voor het kind.
Hieronder staat waaruit dit blijkt:
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Opvang in groepen
Op deze locatie worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Dit zijn de volgende groepen:
Groep
De Krabbetjes
De Guppies (peuteropvang)

Leeftijden
0 tot 4 jaar
2 tot 4 jaar

Maximale groepsgrootte
16 kinderen
16 kinderen

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (Met de beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Website (www.soladmiraal.nl)
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister
Presentielijsten (Dag van inspectie, 31 augustus 2022)
Pedagogisch werkplan (0-4 jaar 2021, al in bezit van GGD)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Veiligheid en gezondheid
In het hoofdstuk Veiligheid en gezondheid beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp:
•
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Hieronder staat per onderdeel waaruit dit blijkt:
Actueel beleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is actueel. Het beleid beschrijft hoe de houder samen met de
beroepskrachten het beleid opstelt, implementeert, evalueert en actualiseert. De beroepskrachten
hebben hierin een actieve rol. Veiligheid en gezondheid vormen een vast agendapunt op de
werkoverleggen. De locatiemanager bespreekt thema's en protocollen met de beroepskrachten.
Waar nodig worden de protocollen aangepast.
Inzichtelijk
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie is inzichtelijk voor alle beroepskrachten,
ouders en stagiaires. De houder heeft in het beleid beschreven op welke manier het beleid
inzichtelijk is.
Grote en kleine risico's
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staan in elk geval de voornaamste risico's met grote
gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen.
De houder heeft aan de risico's een specifieke aanpak gekoppeld. De houder gebruikt huisregels,
concrete maatregelen en/of een plan van aanpak voor het verkleinen of wegnemen van de risico's.
Het beleid beschrijft hoe de beroepskrachten kinderen leren omgaan met kleine risico’s.
Handelswijze indien een risico zich voordoet
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe beroepskrachten moeten handelen wanneer
een risico zich in de praktijk voordoet.
Verkleinen van de kans op grensoverschrijdend gedrag
In het beleid staat welke maatregelen de houder neemt om het risico op grensoverschrijdend
gedrag te verkleinen. Het gaat hierbij om grensoverschrijdend gedrag door aanwezige volwassenen
en kinderen op de locatie. Het beleid beschrijft dit risico en hoe de beroepskrachten moeten
handelen als dit risico zich voordoet. Dit is ook de beschrijving van het vierogenprincipe.
Uitvoering in praktijk
Op deze locatie werken de beroepskrachten volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De
toezichthouder heeft dit beoordeeld aan de hand van speerpunten. Tijdens de inspectie heeft de
toezichthouder de speerpunten ‘vergiftiging’ en ‘hygiëne’ beoordeeld. De toezichthouder heeft
hiervoor een observatie uitgevoerd en het veiligheids- en gezondheidsbeleid bekeken.
De toezichthouder heeft tijdens de observatie bekeken of de beroepskrachten handelden volgens
de beschrijving in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook heeft de toezichthouder de
beroepskrachten een aantal vragen gesteld over deze onderwerpen.
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Achterwacht
Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is. Een
achterwachtregeling is daarom niet van toepassing.
EHBO
Op de locatie is tijdens de opvang altijd iemand aanwezig met een geldige kwalificatie voor het
verlenen van eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit de EHBO-certificaten van de beroepskrachten.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (Ontvangen op 25 augustus 2022)
Interview anders namelijk: (Met de beroepskrachten)
Observatie(s)
EHBO certifica(a)t(en)
Beleid veiligheid- en gezondheid (SOL Admiraal beleid veiligheid en gezondheid juni 2022,
ontvangen op 25 augustus 2022)
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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)
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse
educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag
omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
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Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang)
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
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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; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een
pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse
educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit
van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens
met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt
aangeboden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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.
(art 1.50 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)
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Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling 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.
(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 )
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 )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: SOL Admiraal

Website

: http://www.soladmiraal.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000035813598

Aantal kindplaatsen

: 32

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht

Adres houder

: Postbus 243

Postcode en plaats

: 3340 AE Hendrik-Ido-Ambacht

Website

: www.kinderopvangambacht.nl

KvK nummer

: 41120692

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Dienst Gezondheid en Jeugd

Adres

: Postbus 166

Postcode en plaats

: 3300 AD DORDRECHT

Telefoonnummer

: 078-7708500

Onderzoek uitgevoerd door

: M. de Jong

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Hendrik-Ido-Ambacht

Adres

: Postbus 34
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Postcode en plaats

: 3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT

Planning
Datum inspectie

: 31-08-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 12-09-2022

Vaststelling inspectierapport

: 20-09-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 20-09-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 20-09-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 27-09-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
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