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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit onderzoek is gebaseerd op zogeheten
risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn na afloop van het onderzoek
in 2017 de nieuwe onderzoeksactiviteiten bepaald.
De toezichthouder heeft tijdens het locatiebezoek de praktijk geobserveerd en gesproken met de
aanwezige beroepskrachten en de houder. De opgevraagde documenten zijn ontvangen en
beoordeeld.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen in hoofdlijnen de bevindingen. Deze worden
elders in dit rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf Marron is een particuliere onderneming en heeft een registratie in het landelijk
register
kinderopvang en peuterspeelzalen voor 28 kindplaatsen.
De opvang vindt plaats in 2 verticale stamgroepen van 16 en 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar. Het kinderdagverblijf is gevestigd in een gerestaureerde dorpsboerderij met een ruime
buitenruimte. De buitenruimte is uitdagend ingericht. Een apart deel van de buitenruimte is
ingericht voor dieren zoals kippen en konijnen.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens de voorgaande reguliere jaarlijkse onderzoeken zijn er geen tekortkomingen vastgesteld.
Bevindingen op hoofdlijnen
De beroepskrachten en de houder hebben de toezichthouder van alle benodigde informatie
voorzien.
Er wordt aan alle getoetste kwaliteitseisen voortkomend uit de Wet kinderopvang voldaan. Er wordt
verantwoorde kinderdagopvang geboden.

Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

3 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 31-07-2018
Marron Kinderdagverblijf te Dieren

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
Naast de inhoudelijke beoordeling van pedagogisch beleidsplan, is de pedagogische praktijk
geobserveerd en beoordeeld.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin onder meer de visie op
verantwoorde kinderopvang van de houder wordt beschreven. Dit document is aangepast in juli
2018.
Het document geeft de volgende verplichte informatie middels
een beschrijving van onder andere:

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld
in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind
periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.
Herstelaanbod
In eerste instantie beschreef het pedagogisch beleid de volgende items onvoldoende concreet:




Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van de ouders kennis over
de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de overgang van het kind
naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de
buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

De toezichthouder heeft de houder vervolgens in de gelegenheid gesteld om bovenstaande
onderwerpen te concretiseren in het beleid. Hiervoor is een hersteltermijn tot 13 juli 2018
afgesproken. Deze termijn is tijdig nagekomen waarna gebleken is dat er voldoende aanpassingen
verricht zijn. Het document voldoet nu aan de kwaliteitseisen.
De houder draagt er zorg voor dat de werkzame beroepskrachten op de hoogte zijn van de inhoud
van het beleid en hier naar handelen. Beroepskrachten worden betrokken bij de totstandkoming
van dit document door input te leveren tijdens teamoverleggen.
Hiermee wordt aan de gestelde kwaliteitseisen voldaan.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt
overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de
buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en
ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk
Inleiding
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt
tevens gebruik gemaakt van het veldinstrument (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie
januari 2015). Dit veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen
(ook wel competenties genoemd) uit de Wet Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de
kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004):

emotionele veiligheid

persoonlijke competentie

sociale competentie

overdracht normen en waarden
Per competentie staat in het veldinstrument een aantal observatiecriteria waar de toezichthouder
op let bij de observatie. Tijdens deze observatie zijn alle bovengenoemde
competenties/pedagogische doelen duidelijk in de praktijk naar voren gekomen. De competentie
met de observatiecriteria is in de tekst cursief gezet. De toezichthouder heeft twee competenties
toegelicht in onderstaande beschrijving, te weten 'emotionele veiligheid' en 'persoonlijke
competentie'.
Feitelijke situatie
Het inspectiebezoek vond plaats op een dinsdagochtend tijdens de zomervakantie.
Tijdens de observatie op de voorste stamgroep zaten de kinderen aan tafel om fruit te eten en wat
te drinken. Een baby lag te slapen in de groepsruimte.
Gedurende de observatie op de achterste stamgroep speelden de kinderen buiten.
Observaties
Emotionele veiligheid
"Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen."
Observatie:
Alle kinderen zijn in een vaste stamgroep ingedeeld. Er werken vaste beroepskrachten op beide
groepen. De houder draagt er zorg voor dat individuele kinderen vaste en vertrouwde begeleiding
krijgen. Op beide groepen zijn voldoende bekende leeftijdsgenootjes aanwezig, zo blijkt uit
observatie en inzage in kindlijsten.
Persoonlijke competentie
"Buitenactiviteiten"
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Observatie:
Kinderen gaan een groot gedeelte van de dag buiten spelen in een passende en uitdagende
ingerichte buitenspeelruimte. Er is voldoende ruimte voor individueel en gezamenlijk spel. Er zijn
voldoende plekken aanwezig waarbinnen kinderen zich kunnen terugtrekken. Diverse
ontwikkelingsgebieden worden benut middels de aanwezigheid van kleine huisdieren, een zandbak,
fietsen en een moestuin.
Conclusie
Op basis van bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten is geconcludeerd
dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
Buiten zijn en contact met de natuur wordt gestimuleerd door de beroepskrachten.
Er wordt pedagogisch verantwoorde kinderdagopvang geboden.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. Pans)

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan (versie juli 2018)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De werkzame beroepskrachten beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG)
en staan ingeschreven en gekoppeld door de houder in het personenregister.
Hiermee voldoet de houder aan de gestelde kwaliteitseisen.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan.
Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder van de vier meest recent in dienst getreden
personen een passende beroepskwalificatie ingezien. Beroepskwalificaties van overige
beroepskrachten zijn tijdens eerdere inspectie onderzoeken reeds positief beoordeeld.
Aantal beroepskrachten
Er worden voldoende beroepskrachten ingezet in verhouding met het aantal en de leeftijd van de
aanwezige kinderen. Dit constateert de toezichthouder op basis van praktijkobservaties, inzage in
personeelsroosters en kindaanwezigheidslijsten.
Afwijking van de beroepskracht-kindratio (3-uursregeling) komt overeen met de in het pedagogisch
beleidsplan vastgestelde tijden.
Hiermee wordt aan de bijbehorende kwaliteitseisen voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er zijn 2 stamgroepen, beide bestaan uit kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Groep 1 bestaat uit maximaal 16 kinderen en groep 2 bestaat uit maximaal 12 kinderen.
Alle kinderen zijn in een eigen, vaste stamgroep geplaatst.
De houder voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. Pans)

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Personen Register Kinderopvang

Diploma's beroepskrachten (4)

Presentielijsten (31 juli 2018)

Personeelsrooster (31 juli 2018)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein is het beleid veiligheid en gezondheid beoordeeld op uitvoering.
De toezichthouder heeft de praktijk geobserveerd en met de aanwezige beroepskrachten
gesproken.
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om
kennis te kunnen nemen van de meldcode.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het is voor de beroepskrachten duidelijk wat de grootste risico's op de locatie zijn en hoe hiermee
omgegaan moet worden. Kinderen wordt geleerd om te gaan met kleine aanvaardbare risico's, zo
blijkt uit praktijkobservaties.
Het item veilig slapen is onder meer onderwerp van gesprek geweest tijdens het interview met de
houder en beroepskrachten. De houder voert een bewust en veilig beleid met betrekking tot veilig
slapen.
Kinder-EHBO
De beroepskrachten beschikken allen over een certificaat Eerste hulp aan Kinderen.
Conclusie
De houder voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen behorend bij het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. Pans)

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties

EHBO certificaten

Protocol (veilig slapen)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
Burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 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 en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(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)
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Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(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 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 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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Marron Kinderdagverblijf
http://www.kdvmarron.nl
28
Nee

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

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Marron
Noorderstraat 9
6953CD Dieren
54296382
Ja

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

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Sanne den Bakker

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Rheden
: Postbus 9110
: 6994ZJ DE STEEG

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

31-07-2018
13-08-2018
27-08-2018
27-08-2018
27-08-2018
27-08-2018

: 03-09-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Geachte mevrouw den Bakker,
Hierbij sturen wij onze zienswijze betreft de inspectie uitgevoerd op dinsdag 31 juli 2018.
Naar alle tevredenheid hebben wij van u een positief inspectierapport mogen ontvangen na
aanleiding van uw inspectie bij Marron Kinderdagverblijf. De inspectie is als prettig ervaren door
de pedagogisch medewerkers, ook voor ons als houder is het fijn om te merken dat er ruimte is
voor dialoog.
Opmerkingen betreft het gebruik van herstelaanbod:
- Het overdrachtsformulier over de ontwikkeling van het kind gaf Marron voorheen mee aan
ouders om dit zelf aan school over te dragen. Dit is conform de nieuwe eisen aangepast,
overdracht naar school vind plaats na akkoord van ouders.
- Taken van stagiaires zijn toegevoegd in het pedagogisch beleidsplan.
Bijzonder fijn om te merken dat ons buitenbeleid en natuurtuin met diverse dieren door de GGD
als een positieve aanvulling wordt gezien.
Wij danken u voor uw bezoek.
Met vriendelijke groet,
Willemein en Mark Pans
Marron Kinderdagverblijf
Noorderstraat 9
6953 CD Dieren
0313-420956
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