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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.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemeen:
Vanaf januari 2010 biedt Zo op Olleke Bolleke Sint-Annaland (voorheen Toerdeloo) naast
buitenschoolse opvang ook dagopvang aan in Sint Annaland in de Brede School aan de
Schoolstraat. Vanaf januari 2014 is ook de Peuterspeelzaal Hoenderweg naar deze locatie verhuisd.
In dit gebouw heeft het kinderdagverblijf een eigen ruimte en ingang op de begane grond.
Maximaal 16 kinderen worden er ontvangen in deze ruimte voor de dagopvang. Hier verblijven
kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar in een vrolijk ingerichte ruimte.
Wanneer het weer het toelaat kunnen de kinderen gebruik maken van de eigen aansluitende
buitenspeelplaats, die is afgeschermd van de buitenspeelplaats van de Casembrootschool.
Inspectiehistorie:

In 2013 en 2014 zijn er geen overtredingen aangetroffen op de geïnspecteerde items tijdens
de jaarlijkse inspecties.

In april 2015: er zijn overtredingen aangetroffen op de geïnspecteerde items tijdens het
onaangekondigd inspectiebezoek. Het betreft de beroepskracht-kindratio en het
vierogenprincipe.

In september 2015: het betreft een inspectie op het onderdeel beroepskracht-kindratio en het
vier-ogenprincipe waar in april dit jaar een tekortkoming is geconstateerd. De houder heeft
deze tekortkoming opgelost.

In september 2016: Incidenteel onderzoek wijziging kindplaatsen: De locatie is geschikt voor
een inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) met 16
kindplaatsen.

In december 2016 zijn er tijdens het jaarlijkse onderzoek geen tekortkomingen geconstateerd.

In 2017 zijn tijdens het jaarlijks onderzoek geen tekortkomingen geconstateerd. Er heeft
overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot het pedagogisch werkplan

In 2018 zijn tijdens de jaarlijkse inspectie geen tekortkomingen geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen:
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn geen tekortkomingen geconstateerd op de geïnspecteerde
items.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

3 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-12-2019
Zo op Olleke Bolleke te Sint-Annaland

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Er is in dit kindercentrum een organisatiebreed pedagogisch beleidsplan aanwezig. De houder heeft
daarnaast een locatieplan werkplan opgesteld dat specifiek voor dit kindercentrum geschreven is.
Deze documenten tezamen bevatten een concrete beschrijving van de eisen zoals beschreven in
artikel 3, tweede en derde lid van het Besluit Kwaliteit Kinderopvang.
De houder draagt er zorg voor dat in het kinderdagverblijf conform het pedagogisch beleidsplan
wordt gehandeld.
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Pedagogische praktijk
Tijdens de observatie van de pedagogiek beoordeelt de toezichthouder of bij KDV Zo op Olleke
Bolleke de vier basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven (emotionele veiligheid, persoonlijke
competentie, sociale competentie, overdracht van normen en waarden) worden gewaarborgd. Dit is
een van de voorwaarden voor een verantwoorde kinderopvang zoals beschreven in de Wet
Kinderopvang.
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties op de peutergroep.
Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de beroepskrachten op een
sensitieve en responsieve manier reageren op signalen van de kinderen. Er is zichtbaar respect
voor de autonomie van de kinderen, terwijl daarnaast structuur wordt geboden en grenzen worden
gesteld. Hierdoor wordt een situatie van emotionele veiligheid gecreëerd.
De beroepskrachten scheppen door middel van een gevarieerd aanbod van materialen en
activiteiten, condities voor spel dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van de
kinderen. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische, cognitieve, creatieve en
taalkundige vaardigheden te ontwikkelen. Zodoende worden zij in staat gesteld zelfstandig te
functioneren in een veranderende omgeving. De persoonlijke competentie van een kind wordt
hierdoor gestimuleerd en verder ontwikkeld.
Kinderen worden begeleid in hun interactie met leeftijdsgenoten en in het ontwikkelen van sociale
verantwoordelijkheid. De beroepskrachten brengen de kinderen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden bij. Dit helpt hen bij het aangaan en onderhouden van relaties met anderen. Op deze
manier wordt de sociale competentie van de kinderen vergroot.
De beroepskrachten geven inzicht in, sturen en corrigeren het gedrag van kinderen. De
beroepskrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie in spreken en handelen, zowel in het
contact met de kinderen als met de ouders en met elkaar. Er is aandacht voor de cultuur,
diversiteit en de algemeen aanvaarde normen en waarden binnen onze samenleving. De
beroepskrachten handelen volgens de algemene (werk)afspraken, de regels en de geldende
omgangsvormen, maar kunnen hier naar eigen inzicht van afwijken. De overdracht van normen en
waarden aan de kinderen wordt op deze manier gewaarborgd.
Voorbeeld: Tijdens de inspectie waren er kinderen die aan het rennen waren in de groepsruimte.
De beroepskracht spreekt de kinderen op een rustige toon aan en vraagt: 'Mogen we rennen in de
klas?' De kinderen geven aan dat dat niet mag. De beroepskracht vraagt de kinderen dus te
lopen om daarmee te voorkomen dat iemand zich bezeert.
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Voorschoolse educatie
Op deze locatie wordt voorschoolse educatie aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van het
programma Piramide.
Deze locatie is 4 dagdelen per week geopend (maandag en donderdagochtend en middag).
Hierdoor wordt voldaan aan de 10-ureneis voor- en vroegschoolse educatie per week.
De basisvoorwaarden voor het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en groepsgrootte
voldoen aan de gestelde regels.
De toezichthouder heeft steekproefsgewijs onderzocht of de beroepskrachten voorschoolse
educatie, aantoonbaar tenminste niveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en
Lezen, beheersen. Daarnaast heeft de toezichthouder de VVE-certificaten van de beroepskrachten
steekproefsgewijs ingezien. Hieruit is gebleken dat de beroepskrachten beschikken over voldoende
kwaliteit omtrent de voorschoolse educatie.
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor deze locatie.
Op deze locatie wordt voldaan aan de gestelde eisen met betrekking tot voorschoolse educatie.
Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Pedagogisch medewerkers)
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
Opleidingsplan voorschoolse educatie

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder en personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of een andere
overeenkomst tijdens opvanguren werkzaam en/of structureel aanwezig (zullen) zijn in dit
kindercentrum dienen allen ingeschreven te zijn in het Personenregister Kinderopvang en
gekoppeld te zijn aan de organisatie in het Personenregister Kinderopvang.
De toezichthouder heeft steekproefsgewijs de inschrijvingen en koppelingen van de desbetreffende
personen gecontroleerd en geconcludeerd dat de desbetreffende personen allen ingeschreven zijn
en gekoppeld aan de organisatie.
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Opleidingseisen
De toezichthouder heeft de diploma's van de beroepskrachten steekproefsgewijs ingezien. Zij
voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De toezichthouder heeft de diploma’s van de 4 aangestelde pedagogisch
beleidsmedewerkers/coaches ingezien. Zij voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in
de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Van de 4 aangestelde coaches voor de gehele organisatie is er één aangesteld als pedagogisch
medewerker en coach voor de vestigingen in Tholen.
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De toezichthouder heeft de kindaanwezigheidslijsten en de werkroosters van de beroepskrachten
van week 47 t/m 50 steekproefsgewijs ingezien.
Bij het beoordelen van de beroepskracht-kindratio heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de
tabel en bijbehorende rekenregels, zoals beschreven in bijlage 1 van het Besluit Kwaliteit
Kinderopvang.
Op basis van de getoonde administratie wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
In dit kindercentrum is één stamgroep aanwezig van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot
4 jaar.
De omvang en samenstelling van de stamgroep voldoen aan de wettelijke eisen.
Er wordt gewerkt met vaste beroepskrachten.
Ieder kind heeft een mentor toegewezen gekregen, zoals beschreven in het pedagogisch
beleidsplan.
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Pedagogisch medewerkers)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Overzicht ingeschreven kinderen
Presentielijsten
Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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

Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop 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 houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
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)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 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)
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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 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)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 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 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Zo op Olleke Bolleke
http://www.zokinderopvang.nl
000025528750
16
Ja*

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

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

:
:
:
:
:

Zo in Brabant
Leeghwaterplein 45
2521 DB 's-Gravenhage
57805172
Ja

:
:
:
:
:

GGD Zeeland
Postbus 345
4460 AS GOES
0113-249400
N. van Gelder

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Tholen
: Postbus 51
: 4690 AB THOLEN

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

:
:
:
:
:
:

12-12-2019
06-02-2020
12-02-2020
13-02-2020
13-02-2020
13-02-2020

: 13-02-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Wij zijn trots op dit prachtige rapport van peuteropvang Olleke bolleke te Sint Annaland en we zijn
trots dat alle onderdelen goed zijn bevonden door de GGD. Alle kinderen die nog geen gebruik
maken van deze peuteropvang zijn van harte welkom om met hun ouders een kijkje te komen
nemen bij Olleke bolleke . De peuteropvang is geopend maandag en donderdagochtend van 8.45
tot 11.15 maandag en donderdagmiddag van 12.30 tot 15.00.Voor mee informatie kunt u contact
opnemen met de vestiging manager Thea van de Velde 0646848680
tvdvelde@zokinderopvang.nl
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