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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de
inspectieactiviteiten bepaald.
De itemlijst achteraan dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn van deze inspectie.

Beschouwing
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagverblijf KOM.MIJN en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen.
Deze bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kindcentrum
Kinderdagverblijf KOM.MIJN is onderdeel van Kindercentrum KOM.MIJN/ Inie Minie en Maxie BV.
De houder exploiteert naast het kinderdagverblijf een bso.
Het kindercentrum is gehuisvest in het Centrum voor Onderwijs en Zorg KOM.MIJN in Belfeld.
Het kindercentrum is met 32 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen.
Het kinderdagverblijf telt 2 verticale groepen waar kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar worden
opgevangen.
De dagopvang vindt plaats in twee vriendelijk ogende, voor de kinderen ingerichte groepsruimtes.
Naast de groepsruimtes kan men gebruik maken van de aan de groepen grenzende speelhal.
Buiten spelen kunnen de kinderen op de buitenspeelplaats, die aan de groepsruimtes grenst.
Hoewel het kinderdagverblijf officieel geen VVE-locatie is, werkt men met thema's conform de
methode Startblokken.
Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de
inspectie vanaf 2014 beschreven.
- Inspectie 07-01-2014; In februari 2014 heeft er verkorte reguliere inspectie plaatsgevonden. Op
grond van de inspectie is geconcludeerd dat er niet aan alle voorschriften is voldaan. De volgende
tekortkomingen zijn geconstateerd:

de beroepskracht-kindratio is niet altijd conform de voorschriften;

de uitvoering beleid veiligheid.
- Inspectie 09-07-2014; Tijdens dit incidentele onderzoek is een aanvraag om het aantal
kindplaatsen van 24 naar 32 op te hogen beoordeeld. Op grond van dit onderzoek is geconcludeerd
dat het kinderdagverblijf met 32 kindplaatsen geregistreerd kan worden.
- Inspectie 24-02-2015; Tijdens dit reguliere onderzoek is geconstateerd dat, met uitzondering
van 1 punt, alle getoetste inspectie items voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
Tijdens het onderzoek is een veiligheidsrisico gesignaleerd.
De gemeente heeft de houder op grond van deze constatering op 13 april 2015 een waarschuwing
gestuurd.
- Inspectie 05-05-2016; Tijdens dit reguliere onderzoek is geconstateerd dat er op een aantal
punten niet is voldaan aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Op de
volgende punten zijn overtredingen aan het licht gekomen:

de werkwijze inzake signalering en doorverwijzing met betrekking tot ontwikkelingsproblemen,
is niet in het pedagogisch beleidsplan opgenomen;

de risico-inventarisatie gezondheid is niet compleet en zodoende niet actueel;

de risico-inventarisatie veiligheid is niet compleet en zodoende niet actueel;

er wordt onvoldoende aandacht aan een goede handhygiëne besteed.
De gemeente heeft de houder op grond van deze constatering op 2 juni 2016 een aanwijzing
gestuurd.
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- Inspectie 04-07-2016, betreft een nader onderzoek waarbij de in mei 2016 geconstateerde
overtredingen opnieuw beoordeeld zijn.
Huidige inspectie
De beroepskrachten en locatie-verantwoordelijke stellen zich behulpzaam en coöperatief op tijdens
het onderzoek. Er heeft in de praktijk alleen een observaties in 1 groep plaatsgevonden, er is op
dat moment sprake van een warme zomerdag.
Er wordt geobserveerd dat er diverse gesprekjes plaatsvinden tussen de beroepskrachten en de
kinderen, deze verlopen vriendelijk en hartelijk.
Kinderen ontvangen regelmatig een aai over de bol of er wordt een bemoedigende opmerking
gemaakt "Goed zo, dat kun jij al goed".
Op grond van de met de beroepskrachten gevoerde gesprekken is gebleken dat zij het beleid
kennen en op een juiste wijze in de praktijk weten te brengen.
Uit het huidige onderzoek blijkt dat op de geïnspecteerde voorwaarden geen overtredingen zijn
geconstateerd. Hierdoor kan gesteld worden dat de houder voldoet aan de getoetste eisen van de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Voor meer informatie verwijst de toezichthouder naar de betreffende items verderop in dit rapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

4 van 12
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-06-2017
KOM.MIJN te Belfeld

Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein Pedagogisch klimaat.
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is bij deze inspectie niet beoordeeld.
Het volgende onderdeel is getoetst:


Pedagogische praktijk

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Pedagogische praktijk
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0 - 4 jaar (versie januari 2015).
Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. Bij het beoordelen van de
observaties is uitgegaan van vier basisdoelen vanuit de Wet kinderopvang, waaraan de
pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk:

Emotionele veiligheid

Persoonlijke competentie

Sociale competentie

Normen en waarden
De inspectie vindt op een woensdag plaats, de kinderen zitten samengevoegd in 1 groep. Op het
moment van observeren zijn er in totaal 9 kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig.
Hieronder volgt een samenvatting van een veelheid aan waarnemingen.
Bieden van emotionele veiligheid
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich veilig voelt, gaat het op
ontdekking uit en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen en
door positieve ervaringen kan een kind innerlijke groei doormaken.
De emotionele veiligheid van de kinderen wordt voldoende geborgd. Dit blijkt onder andere uit de
volgende observaties:
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen, ze kennen hun persoonlijke
bijzonderheden (bv. karakter, speciale behoefte, allergieën).
De beroepskrachten communiceren zo veel mogelijk op kindhoogte met de kinderen. Ze gaat
bijvoorbeeld door de knieën en heeft oogcontact.
Een kind dat uit bed komt en wordt verschoond krijgt alle aandacht van de beroepskracht. De
beroepskracht vraagt bijvoorbeeld hoe het kind geslapen heeft en legt uit dat ze even de kleren
aandoet, ze reageert daarbij op signalen van het kind.
Als ze het kindje even later in de groep op de grond zet om te spelen, gaat het kindje huilen.
De beroepskracht pakt het kindje weer op en gaat even met haar zitten. Ze ziet dat het kindje het
nog wat spannend vindt allemaal, ze neemt de tijd om het kindje gerust te stellen en even te laten
wennen aan de groep en aan de toezichthouder.
Er vinden diverse gesprekjes plaats tussen de beroepskracht en de kinderen, deze verlopen
vriendelijk en hartelijk.
Kinderen ontvangen regelmatig een aai over de bol of er wordt een bemoedigende opmerking
gemaakt "Goed zo, dat kun jij al goed".
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Persoonlijke competentie
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit,
onafhankelijkheid en veerkracht.
De persoonlijke competentie van de kinderen wordt voldoende geborgd. Dit blijkt onder andere uit
de volgende observaties:
Er is een goede interactie te zien tussen de beroepskracht en (individuele) kinderen. Bijvoorbeeld
tijdens het eetmoment ziet de beroepskracht dat de kinderen kijken naar wat er boven de tafel
hangt, de beroepskracht bespreekt dit daarna met de kinderen.
De beroepskrachten leggen de kinderen aan het eind van het tafelmoment uit hoe de rest van de
middag gaat verlopen, "nou gaan we eerst even allemaal de monden poetsen, dan gaan we ons
insmeren en daarna lekker buiten spelen met water".
Door dit uitleggen worden kinderen voorbereid op wat komen gaat.
Er wordt gezien dat individuele kinderen worden gestimuleerd om dingen zelf te proberen; "gooi de
washand maar even in de wasmand", "kun jij me helpen de blokken in de kist te doen", "kun jij de
bekers voor me opstapelen". De kinderen ontvangen hierbij de nodige complimenten.
Stimuleren sociale competentie
Het samenzijn met vertrouwde beroepskrachten en bekende leeftijdsgenoten bevordert de
ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en
sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen.
De sociale competentie van de kinderen wordt voldoende geborgd. Dit blijkt onder andere uit de
volgende observaties:
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in het oplossen van conflicten. Zo wordt gezien dat
een kind een ander kind wegduwt bij speelgoed. De beroepskracht ziet dit en zegt: "T. wat
gebeurde er nu? Je kunt ook even vragen of zeggen wat je wil in plaats van te duwen." Ze gaat
vervolgens bij de kinderen op de grond zitten en legt uit dat ze even op elkaar moeten wachten en
elkaar moeten vragen om met het speelgoed te spelen. Ze zorgt ervoor dat de kinderen
het naderhand weer goed maken met elkaar.
De kinderen vervolgen daarna zichtbaar tevreden hun spel.
Conclusie:
Op basis van de waarnemingen kan geconstateerd worden dat de pedagogische praktijk bij
kinderdagverblijf KOM.MIJN voldoet.
De aanwezige beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies van het
pedagogisch beleidsplan.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’.
Zo zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige
verklaring omtrent het gedrag (VOG).
Daarnaast is de beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen beoordeeld.
Verklaring omtrent het gedrag
De beoordeling van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is gebaseerd op een steekproef.
Er zijn van in totaal 4 beroepskrachten en 2 stagiaires de VOG's ingezien. Van de getoetste VOG's
kan gesteld worden dat ze aan de geldende eisen voldoen.
Conclusie:
Er wordt hierdoor aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Passende beroepskwalificatie
De beoordeling of beroepskrachten over een passende beroepskwalificatie beschikken, is op basis
van een steekproef uitgevoerd.
Van 4 beroepskrachten zijn de diploma's ingezien.
Van de beroepskrachten die onderdeel waren van de steekproef kan gesteld worden dat ze
beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao
kinderopvang is opgenomen.
De betreffende regels worden derhalve nageleefd.
Opvang in groepen
De opvang bij KOM.MIJN vindt plaats in stamgroepen.
Er zijn twee stamgroepen, de Zeepaardjes en de Inktvisjes, per groep worden maximaal 16
kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar opgevangen.
Het kan voorkomen dat groepen op rustige dagen/momenten worden samengevoegd.
Ook komt het voor dat kinderen in een tweede stamgroep worden opgevangen.
De houder heeft hiervoor een formulier ontwikkeld, de zogenaamde 'toestemmingsverklaring
opvang in twee stamgroepen' waarbij ouders toestemming geven (ondertekenen) dat hun kind in
een tweede stamgroep wordt opgevangen.
Beroepskracht-kindratio
Op de dag van de inspectie (woensdag) is er sprake van één opvanggroep, er zijn in totaal 9
kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig. Hiermee wordt voldaan aan de geldende beroepskrachtkindratio.
Na het bestuderen van roosters en presentielijsten van week 24 en 25 kan gesteld worden dat,
conform de kindaantallen, er steeds voldoende personeel wordt ingezet.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Website

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (week 24, 25)

Personeelsrooster (week 24, 25)
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid'.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een
oordeel.
Bij deze inspectie zijn alleen de volgende onderdelen getoetst:



Veiligheid en Gezondheid in de praktijk
Vierogenprincipe

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Veiligheid en gezondheid in de praktijk
Op grond van het gesprek met de beroepskrachten en de observatie op de groep is geconcludeerd
dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een
juiste wijze in praktijk brengen.
In de praktijk is bijvoorbeeld gezien dat de beroepskrachten de hygiëneregels in acht nemen
rondom het handen wassen en verschonen. Verder is gezien dat de beroepskrachten
diverse maatregelen hebben genomen rondom de situatie dat er sprake is van een warme
zomerdag (hitteprotocol volgen).
Zo worden de kinderen goed ingesmeerd, zijn ze luchtig gekleed en zorgen de beroepskrachten er
voor dat er extra drinkmomenten worden aangeboden. Men gaat ook tussen 12.00 en 15.00 uur
niet naar buiten met de kinderen.
Conclusie:
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.
Vierogenprincipe
Om aan het vierogenprincipe te voldoen heeft de houder enkele maatregelen genomen,
bijvoorbeeld:
- gedurende vrijwel de gehele dag zijn er tenminste twee volwassenen op de groep aanwezig. Op
momenten dat dit niet zo is zijn er tenminste twee volwassenen in het gebouw aanwezig;
- in de deuren van de verzorgingsruimten zitten ramen;
- de beide groepsruimtes hebben grote ramen die uitkijken op de buitenruimte en op het openbare
terrein van het multifunctioneel gebouw waarin ook een basisschool en peuterspeelzaal gevestigd
is.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale 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 de overdracht van normen en waarden.

(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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.

(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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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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)

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de
vaste stamgroep.

(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)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.

(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 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(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)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(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)

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)

Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden
door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: KOM.MIJN
: 32
: Nee

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

:
:
:
:
:
:

Kindercentrum KOM.MIJN/ Inie Minie en Maxie BV
Prins Frederikstraat 67c
5951BR Belfeld
www.kindercentrumkommijn.nl
12039949
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
E Backus

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Venlo
: Postbus 3434
: 5902RK VENLO

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

21-06-2017
01-08-2017
Niet van toepassing
18-08-2017
18-08-2017
18-08-2017

: 25-08-2017
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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.
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