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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
 
Op 24 juli 2014 is bij de gemeente Doetinchem een verzoek tot registratie binnengekomen 

van Kinderopvang De 5 voor een nieuw te starten kinderdagverblijf. Tijdens deze inspectie zijn alle 
voorwaarden die op dit kinderdagverblijf van toepassing zijn en vóór aanvang van de exploitatie 
getoetst kunnen worden, onderzocht. 
  
Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de toezichthouder van de GGD dat de exploitatie 

redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet 
Kinderopvang. 

  
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met 
betrekking tot de brandveiligheid of bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit 
afgeeft. 
  
Binnen 3 maanden na registratie zal de GGD door middel van een inspectie onderzoeken of het 

kindercentrum voldoet aan alle kwaliteitseisen. 

 

 
Beschouwing 
 

Op 25 juli 2014 is bij de gemeente Doetinchem een verzoek tot registratie binnen gekomen van 
Kinderopvang De5 voor een aanvraag voor kinderopvang. 
  
Vóór opname in het Landelijk Register vindt er een inspectie plaats door de GGD. Tijdens het 

onderzoek stelt de toezichthouder vast of de exploitatie van dit kindercentrum redelijkerwijs zal 
plaatsvinden in overeenstemming met de gestelde kwaliteitseisen. 
  
Een volledig kwaliteitsoordeel is vóór exploitatie niet mogelijk. Voorafgaand aan de opening kunnen 
alleen die kwaliteitsaspecten getoetst worden die vooraf te onderzoeken zijn. Andere 
kwaliteitseisen (zoals bijvoorbeeld de feitelijke invulling van de beroepskracht-kind-ratio, inrichting 
van de binnen- en buitenruimte en de uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid in de 

praktijk) worden meegenomen in het jaarlijkse periodieke onderzoek dat voor het eerst binnen 3 
maanden na start exploitatie plaatsvindt. 
  

Op basis van het onderzoek naar kindercentrum De 5 geeft de toezichthouder het advies om deze 
locatie op te nemen in het LRKP en het daarbij horende LRKP nummer. Een onderbouwing van dit 
oordeel is opgenomen in dit inspectierapport. 

 

 
Advies aan College van B&W 

 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven voor toezicht en handhaving bij 
kindercentra. Onder de Wko gelden normen voor het starten van een kindercentrum dat 
bedrijfsmatig of anders dan om niet, gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan 
kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voorgezet onderwijs 

voor die kinderen begint. 
  

 
Kinderopvang in de zin van de wet 
 
Op Kinderdagverblijf De 5 worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
De kinderen worden gedurende de dag verzorgd en er wordt opvoeding geboden door 

beroepskrachten. 
 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Houder heeft zich op de hoogte gesteld van de geldende wet- en regelgeving en zal naar 
verwachting aan deze eisen voldoen. 

 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (22-09-2014) 
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Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. 

Tijdens deze inspectie worden de domeinen getoetst die voor aanvang van de exploitatie kunnen 
worden beoordeeld. De praktijkobservatie vindt plaats na de start van de exploitatie. 
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
Kinderopvangorganisatie De 5 hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen 

de organisatie geldende beleid staat.  
  
Dit pedagogisch werkplan wordt tijdens het onderzoek na registratie getoetst op volledigheid. 
Daarnaast wordt beoordeeld of de werkwijze in de praktijk is omschreven en of de inhoud van het 

plan is besproken met de oudercommissie en de beroepskrachten 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (22-09-2014) 
  Pedagogisch beleidsplan (juli 2014) 
  Pedagogisch werkplan (juli 2014) 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 

worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Bij de aanvraag is een VOG aangeleverd van de houder. Na overleg en overreding heeft de houder 
een VOG overlegd van het bestuurslid. Deze is per mail nagestuurd op 01-09-2014 en voldoet aan 
de gestelde eisen. 

  
Tijdens de inspectie is de Verklaring Omtrent het Gedrag ingezien van de beroepskracht die wordt 
ingezet. Deze VOG voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
  

 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskracht beschikt over een diploma dat voldoet aan de gestelde voorwaarden.  
 
 
Opvang in groepen 

 
Een stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang in een passend ingerichte vaste 
groepsruimte. 

  
Op locatie De 5 wordt 1 stamgroep van 0-4 jaar opgevangen. De locatiemanager heeft hierbij een 
toelichting geven. 

  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De houder is op de hoogte van de geldende regels rondom het inzetten van voldoende 
beroepskrachten voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen.  
Bij ziekte, vakantie en verlof wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vaste inval-medewerkers. 

  
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Op Kinderdagverblijf De 5 wordt Nederlands gesproken en de documenten zijn geschreven in de 
Nederlandse taal. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (22-09-2014) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Bij het in kaart brengen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s is gebruik gemaakt van de 

risicomonitor van VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) en het FCB 
In dit onderzoek is de inventarisatie beoordeeld op het in gebruik nemen van de nieuwe ruimte. De 
praktijkbeoordeling vindt plaats na aanvang van de exploitatie. 
  
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder heeft een eerste opzet gemaakt in de risicomonitor om de algemene gezondheids- en 
veiligheidsrisico's in beeld te brengen. De gebruiksruimte wordt ten tijde van inspectie verbouwd. 

De risicomonitor wordt bijgewerkt voor het in gebruik nemen van de ruimte. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder heeft in juli 2014 een protocol Vermoeden Kindermishandeling opgesteld. Deze voldoet 
niet aan de eisen. Met de houder is besproken het model Meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld, op basis van het model dat is opgesteld door de brancheorganisatie, te hanteren en voor 
aanvang van de opvang vast te stellen. 
De inhoud en implementatie wordt opnieuw beoordeeld na aanvang van de exploitatie. 
 

 
Vierogenprincipe 
 

De houder heeft een algemeen beleid opgesteld zodat alle beroepskrachten en beroepskrachten in 
opleiding, bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene.  
  

Verder heeft de houder de houder de volgende voorzieningen getroffen en afspraken gemaakt: 
 er zijn altijd 2 volwassenen op de groep aanwezig of  
 er wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht 
 de locatie is zoveel mogelijk transparant ingedeeld d.m.v. ramen tussen de ruimtes en in de 

deuren 
 aanwezigheid en inzet van (volwassen) stagiaires 
 slaapruimtes worden voorzien van ramen of camera's 

 er wordt gebruik gemaakt van babyfoons 
 
De ruimte is ten tijde van inspectie niet door de toezichthouder beoordeeld, de ruimte en 

bovengenoemde afspraken worden beoordeeld na de start van de exploitatie.  
 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (22-09-2014) 
  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid (22-07-2014) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (22-07-2014) 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 

  Veiligheidsverslag 
  Gezondheidsverslag 
  Meldcode kindermishandeling 
  Pedagogisch beleidsplan (juli 2014) 

  Pedagogisch werkplan (juli 2014) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

Binnenruimte 
 
Er is één verticale (0-4 jaar) groep binnen het kinderdagverblijf, deze groep beschikt over 
voldoende vierkante meters. 
  
De toezichthouder heeft de ruimte in aanbouw en de aangeleverde plattegrond beoordeeld. 

  
De groep beschikt over een eigen ingang, één speelruimte, een eet- en knutselruimte en een 
snoezelruimte. De groep heeft de beschikking over twee slaapkamers. De slaapkamers zijn via de 

speelruimte en de snoezelruimte te bereiken. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
Het kindercentrum heeft 72.7 m3 buitenspeelruimte. De buitenspeelruimte grenst aan de 
speelruimte. De buitenruimte wordt nog ingericht, de inrichting wordt beoordeeld bij de volgende 
inspectie.  
 
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties 
  Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'ouderrecht'. Per aspect worden 

eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
wettelijke criteria. 
 
 
Informatie 
 

De houder informeert de ouders mondeling en via de website. De bronnen zijn niet door de 
toezichthouder beoordeeld, houder stelt deze informatie nog op. 
 

 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 

  
De verplichting voor het instellen van een oudercommissie geldt binnen 6 maanden na aanvraag 
tot registeropname. 
  
Er zijn ouders die zich beschikbaar hebben gesteld voor de oudercommissie. 
 
 

Klachten 
 
De houder heeft een aanvraagformulier klaar voor een externe klachtenregeling. Deze wordt 

aangemeld als de locatie officieel is geregistreerd. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (22-09-2014) 
  Reglement oudercommissie (versie juli 2014) 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

11 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 22-09-2014 
Kinderopvang De 5 te DOETINCHEM 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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) 

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 6 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 1.50 lid 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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7, 8 en 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.50 lid 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) 

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 1.50 lid 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) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.50 lid 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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 

gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 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 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1.50 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 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 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
 

Naam voorziening : Kinderopvang De 5 
Vestigingsnummer KvK : 000017255222 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

 
Naam houder : Autimaat 

Adres houder : Burgemeester van Nispenstraat 12 
Postcode en plaats : 7001 BS DOETINCHEM 
KvK nummer : 09162909 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 7300 AB APELDOORN 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. S. Beltman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
 
Naam gemeente : DOETINCHEM 
Adres : Postbus 9020 
Postcode en plaats : 7000 HA DOETINCHEM 
 

Planning 
 
Datum inspectie : 22-09-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 02-10-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-10-2014 

Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 10-10-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-10-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 15-10-2014 
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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. 

 
 

 

 


