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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd incidenteel onderzoek.
Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van een wijzigingsverzoek ingediend door houder bij de
gemeente. Houder heeft verzocht om een uitbreiding kindplaatsen van 24 naar in totaal 48
kindplaatsen. Tevens heeft houder aangegeven Voorschoolse educatie te willen gaan bieden op
deze locatie.
Het









onderzoek heeft zich gericht op:
het pedagogisch beleid
verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
opleidingseisen
aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en drie uurs regeling)
stabiliteit van de opvang voor kinderen
het veiligheids- en gezondheidsbeleid
veiligheid en gezondheid in de praktijk
gesubsidieerde voorschoolse educatie

Beschouwing
Korte beschrijving van het kindercentrum
Kinderdagverblijf (KDV) Villadriel Talent Factory biedt sinds 2017 kinderopvang aan in een
semipermanent gebouw op de buitenspeelplaats van de basisschool in Kerkdriel. Het KDV biedt
maximaal 24 kindplaatsen en heeft 2 stamgroepen. Op deze locatie is ook een buitenschoolse
opvang (BSO) van dezelfde houder gevestigd. De houder heeft nog een andere locatie voor KDV en
BSO in Kerkdriel.
Inspectiegeschiedenis
In 2017 is het KDV van start gegaan. Er zijn toen geen overtredingen geconstateerd. In 2018 heeft
een volledig onderzoek plaatsgevonden, op alle voorwaarden en alle domeinen. Ook toen zijn geen
overtredingen waargenomen. Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2019 werd aan bijna alle
onderzochte voorwaarden voldaan, met uitzondering van eentje: een van de stagiaires bleek te zijn
gestart met haar werkzaamheden op het KDV voordat zij door houder was gekoppeld in het
personenregister kinderopvang.
Conclusie
Houder is tot de conclusie gekomen dat zij de uitbreiding met kindplaatsen vooralsnog wil
beperken tot 16 in plaats van 24. Zij heeft één extra groepsruimte tot haar beschikking waarin één
groep van maximaal 16 kinderen kan worden opgevangen.
KDV Villadriel Talent Factory voldoet aan de onderzochte voorwaarden.

Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
De volgende wijzigingen doorvoeren per aangevraagde datum (1 januari 2020):

in afwijking van het oorspronkelijk verzoek van houder uitbreiding met 16 kindplaatsen naar in
totaal 40 kindplaatsen

toekennen van Voorschoolse Educatie (VE)
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie

Wijzigingen
De houder geeft wijzigingen in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld door aan de gemeente
en verzoekt de gegevens te wijzigen. Houder heeft de gemeente verzocht om in het landelijk
register kinderopvang het aantal kindplaatsen van het KDV te verhogen van 24 naar 48. Daarnaast
heeft houder aangegeven Voorschoolse educatie op deze locatie te willen aanbieden.
Conclusie
Aan de beoordeelde eis van Registratie, wijzigingen en administratie wordt voldaan.
Gebruikte bronnen


Formulier Wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, ondertekend op 26 november
2019

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleidsplan
De houder heeft een pedagogisch werkplan waarin zowel de organisatie brede beleidszaken als de
locatiegerichte aspecten beschreven zijn.
Het pedagogisch werkplan van het KDV is in december 2019 aangepast naar aanleiding van de
voorgenomen uitbreiding van twee naar drie stamgroepen. In de nieuwe stamgroep, Villatrots, zal
VE worden aangeboden.
Naast het pedagogisch werkplan heeft het KDV een beleidsplan Voor en Vroegschoolse Educatie
waarin de werkwijze ten aanzien van de Voorschoolse educatie (VE) is beschreven.
Op de nieuwe stamgroep zullen vaste beroepskrachten worden ingezet. Houder heeft aan dat het
pedagogisch beleid regelmatig tijdens werkoverleggen wordt besproken. Te verwachten is derhalve
dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het pedagogisch beleid.
In beide beleidsstukken staan de werkwijze, maximale omvang en leeftijdopbouw van de nieuwe
stamgroep voldoende concreet beschreven.

Voorschoolse educatie
Beschrijving voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan
De houder heeft de volgende aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie (VE) concreet
beschreven :

Kenmerkende visie op voorschoolse educatie en verband met aanbod van activiteiten
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Stimulering ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling
Hoe wordt de ontwikkeling van peuters gevolgd en het aanbod voorschoolse educatie hierop
afgestemd
Betrekken ouders bij ontwikkelingsstimulering kinderen
Inrichting passende ruimte en aanbieden passend materiaal voor voorschoolse educatie
Inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en overdracht naar school.

Urennorm voorschoolse educatie
Op de peutergroep worden op dinsdag- en vrijdagochtend 3,5 uur aan activiteiten gericht op het
stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele
ontwikkeling geboden. Op maandag, woensdag en vrijdag kunnen kinderen van 8.30 uur tot 15.00
uur VE aangeboden krijgen, onderbroken door een half uur lunch. In totaal gaat het hier om 25 uur
aanbod aan voorschoolse educatie.
VE peutergroepen
De houder is op de hoogte van de vereiste beroepskracht-kindratio (namelijk 1 beroepskracht op
maximaal 8 kinderen) en de maximale groepsgrootte (16 kinderen). Met houder is besproken dat
tijdens VE-uren niet afgeweken mag worden van de beroepskracht-kindratio.
Scholing beroepskrachten voorschoolse educatie
De beroepskrachten in de steekproef hebben een beroepsopleiding afgerond die ten minste één
keuzedeel bevat met wettelijk vereiste kennis over en vaardigheden voor voorschoolse educatie
dan wel beschikken over een scholingscertificaat voorschoolse educatie. Deze scholing omvat
tenminste 12 dagdelen en heeft betrekking op de wettelijk beschreven items.
De beroepskrachten voorschoolse educatie beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Programma voorschoolse educatie
Er wordt gebruik gemaakt van een programma dat houder zelf heeft samengesteld. Tijdens de
inspectie van een ander KDV van houder heeft toezichthouder geoordeeld dat dit programma op
gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert.
Conclusie
De houder heeft voldaan aan de beoordeelde eisen die vanuit de Wet kinderopvang aan het
Pedagogisch klimaat inclusief Voorschoolse educatie worden gesteld.
Gebruikte bronnen






Pedagogisch beleidsplan (KDV Villadriel The Talent Factory, versie 0.5)
Certificaten voorschoolse educatie
Beleidsplan Voor en Vroegschoolse Educatie Villadriel, Locatie Talent Factory (versie 0.1)
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (inclusief cijferlijst)
Certificaat landelijke toets VVE-taalnorm

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De verklaring omtrent het gedrag (VOG) is beoordeeld in een steekproef. Het betreft drie
beroepskrachten die al op een andere vestiging van houder werken, die op deze locatie komen
werken en van wie de VOG niet is beoordeeld tijdens het laatste jaarlijkse onderzoek.
Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang
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De personen in de steekproef zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK) en
gekoppeld door de houder. Hiermee is voldaan aan de eisen voor de verklaring omtrent het gedrag
met betrekking tot de steekproef.

Opleidingseisen
Passende opleiding beroepskrachten
De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de meest
recente cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Opvang in stamgroepen
Volgens het pedagogisch beleid is de indeling in stamgroepen op het kindercentrum straks als
volgt:
Naam groep
VillaPret
VillaTof
VillaTrots

Leeftijdsopbouw
0-4 jaar
0-4 jaar
2-4 jaar

Maximaal aantal kinderen
13
11
16

Schriftelijke toestemming voor opvang in tweede stamgroep
Volgens houder zal het voorkomen dat kinderen in een tweede stamgroep worden opgevangen.
Houder maakt gebruik van formulieren waarmee ouders toestemming geven dat hun kind in een
tweede stamgroep wordt opgevangen.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met houder op locatie, d.d. 16 december
2019)
Personen Register Kinderopvang (december 2019)
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Veiligheid en gezondheid in de praktijk
Er zijn nog veiligheids- of gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk. Houder is nog bezig met
het aanpassen van de ruimte voor gebruik door 2-4 jarigen. Ze vertelt onder andere over
maatregelen die genomen worden bij het keukenblok en fornuis.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid overlegd dat is geactualiseerd naar aanleiding
van de uitbreiding van het KDV met de peutergroep.
Conclusie
Aan de beoordeelde voorwaarden van Veiligheid en gezondheid wordt voldaan.

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met houder op locatie, d.d. 16 december
2019)
Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek d.d. 16 december 2019, groepsruimte, buitenruimtes)
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Beleid veiligheid- en gezondheid (Locatie Talent Factory, 14 december 2019, versie 0.2)

Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Beschikbare binnenspeelruimte
De nieuwe stamgroep gaat gebruik maken van de BSO-ruimte op tijden dat de BSO-kinderen niet
aanwezig zijn. Deze ruimte is 96 m2 groot en derhalve groot genoeg voor 16 kinderen.
De stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Tijdens de openingstijden
van de peutergroep vindt er geen buitenschoolse opvang plaats.
Per aanwezig kind is voldoende binnenspeelruimte beschikbaar.
Beschikbare buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte is gelegen aan de rechter zijkant van het gebouw. De speelplaats bevat
95m2. Uit interview met de houder bleek dat de kinderen ook gebruik kunnen maken van de
kleuterspeelplaats van de school en van het aan het KDV grenzende andere speelplein van de
school.
Per aanwezig kind is voldoende vaste buitenspeelruimte beschikbaar.
Passende inrichting en veiligheid van de binnen- en buitenruimtes
De nieuwe groepsruimte was gedeeltelijk ingericht ten tijde van dit onderzoek. Houder heeft
verteld hoe de ruimte in grote lijnen ingedeeld gaat worden. Er komt onder andere een
poppenhoek, een bouwhoek en een themahoek. Houder heeft een lijst laten zien met
speelmateriaal dat zij heeft uitgekozen voor de peutergroep.
Er staat een keukenblok met fornuis in de groepsruimte voor de nieuwe stamgroep. Houder vertelt
dat er nog aanpassingen aan fornuis en keukenblok worden gedaan met het oog op de veiligheid
van de peuters.
Aangenomen mag worden dat de nieuwe binnen- en buitenruimtes veilig, toegankelijk en passend
ingericht zullen zijn voor het aantal en de leeftijd van de doorhet KDV op te vangen kinderen. Bij
het eerstvolgende jaaronderzoek zal dit worden beoordeeld.
Conclusie
Aan de beoordeelde eisen van Accommodatie wordt voldaan.

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met houder op locatie, d.d. 16 december
2019)
Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek d.d. 16 december 2019, groepsruimte, buitenruimtes)
Plattegrond
Bestellijst speelmateriaal

Ouderrecht

Informatie
Informatie over het beleid
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Ouders (en iedereen die daarom vraagt) worden geïnformeerd door middel van actuele informatie
op de website, persoonlijk contact, telefonisch, overdracht etc.
Uit bestudering van deze informatie blijkt dat zij voldoende worden geïnformeerd over de
beleidszaken, zoals vermeld in artikel 1.48d t/m 1.57d van de Wet kinderopvang.
Conclusie
Aan de beoordeelde voorwaarde van Ouderrecht wordt voldaan.
Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met houder op locatie, d.d. 16 december
2019)
Website (december 2019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

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)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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)
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)
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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 wordt vormgegeven
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 voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 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 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:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang)
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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 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 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 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 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)
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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)
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
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)
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)

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)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

KDV Villadriel Talent Factory
http://www.villadriel.nl
24
Nee

: van der Zanden-Bartels
: 52097293
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
S. van den Berg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Maasdriel
: Postbus 10000
: 5330GA Kerkdriel

:
:
:
:
:

16-12-2019
19-12-2019
23-12-2019
23-12-2019
23-12-2019

: 06-01-2020
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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.

15 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 16-12-2019
KDV Villadriel Talent Factory te Kerkdriel

