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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Naar aanleiding van de overtredingen die tijdens het jaarlijks onderzoek op 2 maart 2017 zijn
geconstateerd, heeft de gemeente Rotterdam op 9 mei 2017 een aanwijzing met kenmerk
FET.17.136 naar de houder gestuurd. De houder krijgt een hersteltermijn van een week om aan de
voorschriften te voldoen.
Beschouwing
Feiten over kinderdagverblijf PUUR
Kinderopvang Mimiko is een kleinschalige kinderopvangorganisatie dat naast kinderdagverblijf
PUUR nog 2 andere kinderdagverblijf locaties exploiteert in Rotterdam.
Het kinderdagverblijf bestaat uit twee groepen:

een babygroep met maximaal 16 kindplaatsen voor kinderen van 0-2 jaar;

een peutergroep met maximaal 16 kindplaatsen voor kinderen van 2-4 jaar.
Inspectiegeschiedenis

2 maart 2017: Jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd op de
domeinen;Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Opvang in groepen, Veiligheid en
gezondheid, Accommodatie en inrichting.
Bevindingen op hoofdlijnen
In dit nader onderzoek zijn de items waarop overtredingen zijn geconstateerd in het jaarlijks
onderzoek van 2 maart 2017 opnieuw beoordeeld.
Er is een bezoek gebracht aan de locatie en er is gesproken met de houder. Op locatie zijn
documenten ingezien die zijn aangepast of herzien. De houder heeft zich zichtbaar ingespannen om
aan de voorschriften te voldoen.
Tijdens het bezoek op de locatie is gebleken dat de houder de groepsruimte van de babygroep
heeft gesplitst in twee groepen; 'babygroep klein' en 'babygroep groot'. Babygroep klein beschikt
over 22,6 m2 en hier worden maximaal 6 kinderen opgevangen. Op babygroep groot worden
maximaal 10 kinderen opgevangen, deze ruimte beschikt over 35,5 m2.
De houder heeft een tweede slaapruimte op de eerste verdieping gerealiseerd, zodat iedere
babygroep een eigen aangrenzende slaapruimte heeft. Tevens is een muur geplaatst tussen de
babygroepen om twee stamgroepsruimtes te creëren. Er wordt gewerkt met open-deuren-beleid
zodat de baby's van beide groepen op de andere groep kunnen spelen. Hiervoor hebben de ouders
schriftelijk toestemming gegeven, dit is ingezien.
Door deze verandering in groepsruimtes en aanpassingen in beleidsstukken is de sfeer op de groep
zichtbaar verbeterd. Er wordt nu aan de voorschriften voldaan, alle overtredingen die in het
jaarlijks onderzoek van maart 2017 zijn geconstateerd, zijn opgeheven.
Zie de toelichting bij de domeinen.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Vorig onderzoek
Tijdens de observatie in het jaarlijks onderzoek van 2 maart 2017, is gebleken dat de
pedagogische praktijk op de babygroep onvoldoende was.
Op de babygroep waren overtredingen geconstateerd tijdens de observatie van de pedagogische
praktijk. Deze overtredingen hadden een samenhang met de overschrijding van het maximaal
aantal baby's jonger dan de leeftijd van 1 jaar op de groep.
De houder gaf in de terugkoppeling aan ook te hebben gemerkt dat de sfeer op de babygroep sinds
een aantal weken minder goed was.
Voortgang
De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld:
- emotionele veiligheid;
- persoonlijke competentie;
- sociale competentie;
- overdracht van normen en waarden.
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit
het veldinstrument zijn cursief gedrukt.
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van
situaties die zich voordeden tijdens de observatie.
De observatie heeft plaatsgevonden op een donderdagochtend op de babygroepen klein en groot
en de peutergroep. Er zijn verschillende momenten geobserveerd, zowel binnen als tijdens buiten
spelen.
UITVOERING PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN
Indicator: De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan
De beroepskrachten bespreken hun handelen (aanpak, effect op de kinderen) op vaste momenten
met het team en de leidinggevende.
Observatie:
Uit het gesprek met de houder is gebleken dat zij samen met de beroepskrachten heeft overlegd
hoe de pedagogische praktijk kan worden verbeterd. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt en het
beleid is aangepast.
EMOTIONELE VEILIGHEID
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze
tonen blijdschap, plezier en trots.
De sfeer is ontspannen. De baby’s zijn hoorbaar en zichtbaar ‘bezig’: geluidjes, kirren, met handje
ergens op slaan, kruipen.
Observatie:
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Op de babygroep heerst een ontspannen sfeer. De beroepskracht zit op een stoel en geeft een
baby de fles. De beroepskracht maakt oogcontact met het kind en glimlacht vriendelijk. De andere
baby's bewegen vrij door de groepsruimte en zijn zichtbaar bezig.
Een baby begint te huilen en wordt opgetild door één van de beroepskrachten. Zij biedt het kind
troost en aait over de rug. Ze overlegt met de andere beroepskracht en besluit het kind de fles te
geven. Zodra het kind de fles krijgt, stopt het met huilen.
PERSOONLIJKE COMPETENTIE
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele)
kinderen
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden.
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even
deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft.
De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de babyfase gestimuleerd wordt.
Beroepskrachten prikkelen de zintuigelijke manier van ontwikkelen van baby’s door
spelmateriaalkeuze en de manier van aanbieden.
Observatie:
Tijdens het buiten spelen mogen de kinderen in de zandbak spelen. De beroepskracht geeft aan dat
het zand in de zandbak net vervangen is en dat de kinderen er graag in spelen omdat het lekker
zacht aanvoelt. De kinderen lopen regelmatig naar de beroepskrachten toe om trots
hun 'zandtaartjes' te laten zien.
Op de babygroep kruipen en tijgeren de baby's door de ruimte. Er zijn zachte boxkleden en zachte
ontwikkelingsmaterialen neer gezet waarmee de baby's kunnen spelen. Alle baby's zijn bezig en
maken tevreden geluidjes.
BELEID VIEROGENPRINCIPE
Uit de praktijk is gebleken dat op iedere babygroep een babyfoon aanwezig is van de slaapkamer.
Ook is gebleken dat iedere medewerker een actuele verklaring omtrent het gedrag heeft overlegd.
Conclusie
Uit de observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten van het
beleid en de visie die Mimiko nastreeft.
De houder heeft maatregelen getroffen die er toe hebben geleid dat de pedagogische praktijk is
verbeterd. Hierdoor is ook de sfeer op de groep rustiger en ontspannen.
Hiermee wordt aan de voorschriften voldaan en is de overtreding opgeheven.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met de houder)

Interview (Er is gesproken met de beroepskrachten)

Observaties (Er is op alle groepen geobserveerd)

Protocol vierogenprincipe

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Vorig onderzoek
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2 maart 2017 bleek één invalkracht in het bezit te zijn van een
verouderde verklaring omtrent het gedrag, hierdoor werd niet aan de voorschriften voldaan.
Voortgang
In dit huidig nader onderzoek heeft de houder aangetoond dat de verklaringen omtrent het gedrag
van nieuwe medewerkers voor aanvang van werkzaamheden wordt overlegd.
Conclusie
De overtreding is opgeheven.
Opvang in groepen
Vorig onderzoek
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2 maart 2017 is op verzoek van de toezichthouder één van de
baby's onder de leeftijd van 1 jaar opgehaald door de ouders, daar de groepsgrootte werd
overschreden.
Op het tweede bezoek binnen het jaarlijks onderzoek, werd op donderdag 9 maart 2017 opnieuw
geconstateerd dat er te veel baby's onder de leeftijd van 1 jaar gelijktijdig werd opgevangen op de
babygroep.
In overleg met de gemeente Rotterdam heeft de toezichthouder besloten een schriftelijk bevel af te
geven om ervoor te zorgen dat de houder de wet naleeft en niet meer dan 8 baby's onder de
leeftijd van 1 jaar gelijktijdig opvangt op de babygroep.
De houder heeft diezelfde dag één van de baby's, in overleg met de ouders, overgeplaatst naar
locatie Zoet.
Op de peutergroep werd het maximaal aantal van 16 kinderen per groep overschreden.
Dit bleek uit de presentielijst; op donderdag 9 februari werden 17 kinderen gelijktijdig in de
peutergroep opgevangen.
Tijdens de inspectiebezoeken en uit de gesprekken met de beroepskrachten bleek dat geregeld
kinderen van de babygroep naar de peutergroep werden geplaatst als het op de babygroep te druk
was. De beroepskrachten gaven bij het tweede bezoek aan dat het om 'wennen' ging. Er kon geen
schriftelijke toestemming van ouders worden overlegd.
Uit de roosters van de beroepskrachten bleek uit de presentielijsten dat op de babygroep in
december 2016 tot maart 2017 totaal 8 verschillende beroepskrachten werkzaam waren. Uit de
presentielijsten van de kinderen van januari 2017 tot maart 2017 bleek dat verschillende kinderen
meer dan drie dagen door de week naar de opvang gingen. Sommige kinderen zagen hierdoor 6
verschillende beroepskrachten per week. Hiermee werd niet voldaan aan het voorschrift van
maximaal drie vaste beroepskrachten per week.
Voortgang
In dit huidig nader onderzoek is gebleken dat de babygroep is gesplitst in twee groepen, namelijk:
'babygroep klein' en 'babygroep groot'.
Op babygroep klein worden maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0-12 maanden opgevangen. Op
babygroep groot worden maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar opgevangen.
Er wordt gewerkt met een open-deuren-beleid, wat inhoudt dat de kinderen ook op de andere
groep kunnen spelen. De houder gaf aan dat de groepen samenvoegen als het kindaantal en de
groepsdynamiek dit toelaat. Ook kan het zijn dat een baby van groep 'klein' naar 'groot' wordt
geplaatst, hiervoor hebben de ouders vooraf schriftelijk toestemming gegeven, omdat er dan van
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twee stamgroepen gebruik wordt gemaakt. Deze toestemmingsformulieren zijn ingezien en voldoen
aan de voorschriften.
Het personeelsrooster van mei 2017 is ingezien en hieruit is gebleken dat nu wordt gewerkt
met vaste gezichten en vaste invalkrachten.
Conclusie
Door de aanpassingen, de verbouwing en de nieuwe indeling van groepen en roosters heeft de
houder zich zichtbaar ingezet om de overtredingen te herstellen.
Er wordt nu aan de voorschriften voldaan, hiermee is de overtreding opgeheven.
Beroepskracht-kindratio
Vorig onderzoek
In het jaarlijks onderzoek van 2 maart 2017 bleek uit het gesprek met de houder en de gesprekken
met de beroepskrachten dat de afgesproken pauzetijden tussen de middag niet werden nageleefd.
Op de babygroep werd buiten de gebruikelijke middagpauze afgeweken, zo bleek ten tijde van
inspectie toen één van de beroepskrachten om 11:00 uur pauze hield.
Voortgang
In dit huidig nader onderzoek is met de houder gesproken over de indeling van de pauzes. De
houder heeft aangegeven dat er niet meer buiten de aangegeven pauzetijden pauze wordt
gehouden. Daarnaast is een protocol opgesteld waarop de pauzetijden zijn beschreven en worden
toegelicht.
Conclusie
Uit de pauzetijden is gebleken dat wordt voldaan aan de voorschriften. Hiermee is de overtreding
opgeheven.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met de houder)

Interview (Er is gesproken met de beroepskrachten)

Observaties (Er is op alle groepen geobserveerd)

Toestemmingsformulieren (tweede stamgroep)

Presentielijsten (mei 2017)

Personeelsrooster (mei 2017)

Protocol pauzetijden
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Vorig onderzoek
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2 maart 2017 was uit het gesprek met de houder gebleken dat
de risico-inventarisaties niet jaarlijks werden herzien. In februari 2016 was voor het laatst de
risico's omtrent veiligheid en gezondheid met het team besproken.
De risico-inventarisatie veiligheid kwam niet overeen met de actuele situatie; aanwezige risico's
werden 'uitgesloten'.
Op de peutergroep sliepen twee kinderen op een matras op de grond omdat er geen plek was in de
bedjes. Er waren 12 bedjes en er sliepen die dag 14 kinderen. Hierdoor konden 2 kinderen niet op
een verantwoorde en veilige manier slapen.
Tijdens de observaties op de groepen had de toezichthouder geconstateerd dat de beroepskrachten
niet eenduidig om gingen met de afspraken die waren gemaakt met betrekking tot veiligheid en
gezondheid.
Uit het gesprek met de houder bleek dat er geen ongevallenregistratie werd bijgehouden.
Op het kinderdagverblijf werd tussen de middag een warme maaltijd geserveerd. Bij navraag aan
de houder blijkt dat hierover geen protocol of beleid is opgesteld. De beroepskrachten hadden geen
werkinstructie hoe zij de warme maaltijd dienen te serveren.
In de risico-inventarisatie gezondheid werd niet beschreven welke risico's het serveren van een
warme maaltijd met zich mee brengen en hoe de houder zich inzet om deze risico's te beperken.
Voortgang
In dit huidige nader onderzoek is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid opnieuw
beoordeeld. Hieruit is gebleken dat de houder de inventarisaties na de verbouwing van de
babygroepen heeft aangepast. Uit de inventarisaties is gebleken dat de actuele situatie is
beoordeeld en dat aanwezige risico's zijn meegenomen en uitgewerkt. Er is een veiligheids- en
gezondheidsverslag opgesteld waarin te nemen acties en streefdata zijn vastgelegd om de risico's
te verkleinen en de veiligheid en gezondheid te borgen.
Daarnaast is gebleken dat de ongevallenregistratie wordt ingevuld; er zijn in mei 2017 twee
registraties ingevuld. Uit de registratie is gebleken dat er direct actie is ondernomen om de risico's
te verkleinen.
De houder heeft een protocol opgesteld waarin staat beschreven hoe de warme maaltijd wordt
opgediend.
De kinderen van de peutergroep die niet in een bedje kunnen slapen, mogen nu op een stretcher
slapen in de tweede ruimte van de peutergroep, onder toeziend oog van één van de
beroepskrachten.
Uit het handelen van de beroepskrachten is gebleken dat zij werken conform de afspraken met
betrekking tot veiligheid en gezondheid.
Conclusie
De houder heeft voldoende maatregelen getroffen om de veiligheid en gezondheid op het
kinderdagverblijf te waarborgen.
Hiermee is de overtreding opgeheven en wordt aan de voorschriften voldaan.
Gebruikte bronnen:

Protocol (warme maaltijd)

Risico-inventarisatie veiligheid (mei 2017)

Risico-inventarisatie gezondheid (mei 2017)
8 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 01-06-2017
PUUR te Rotterdam





Ongevallenregistratie (mei 2017)
Veiligheidsverslag (mei 2017)
Gezondheidsverslag (mei 2017)
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Accommodatie en inrichting

Binnenruimte
Vorig onderzoek
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2 maart 2017 is gebleken dat er onvoldoende bedden waren
voor het aantal kinderen dat werd opgevangen.
Op de peutergroep waren 12 bedjes beschikbaar. Op de peutergroep kunnen 16 peuters gelijktijdig
worden opgevangen. Op het moment van inspectie waren 16 peuters aanwezig, waarvan 14
peuters gelijktijdig gingen slapen. Omdat er 2 bedjes te weinig waren, sliepen 2 kinderen op een
matras op de grond.
Voortgang
In dit huidig nader onderzoek is gebleken dat op de babygroepen twee slaapruimtes zijn
gecreëerd; een slaapkamer met 6 bedjes en een slaapkamer met 4 bedjes.
Op de peutergroep zijn 12 bedjes beschikbaar. De houder geeft aan dat de kinderen niet meer op
een matras in de slaapkamer slapen. De houder heeft stretchers aangeschaft zodat de wat grotere
kinderen in de tweede groepsruimte van de peuters kunnen slapen onder toeziend oog van één van
de beroepskrachten.
Conclusie
De houder heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat alle kinderen op een veilige en
verantwoorde manier kunnen slapen.
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften en is de overtreding opgeheven.
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het
pedagogisch beleidsplan.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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

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

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

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één
werkzaam is op de groep van het kind.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: PUUR
: 32
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Anna Maria Rademakers
: 24356590
: Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Rotterdam
: Postbus 70014
: 3000KS ROTTERDAM

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

:
:
:
:
:
:

GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70014
3000KS ROTTERDAM
010 4984015
J. Nugteren

01-06-2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
09-06-2017
09-06-2017
09-06-2017

: 09-06-2017
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