Inspectierapport
Kinderdagverblijf De Jutter (KDV)
Middelkampseweg 2a
5311 PC Gameren
Registratienummer 972332510

Toezichthouder:

GGD Gelderland-Zuid

In opdracht van gemeente:

Zaltbommel

Datum inspectie:

25-07-2022

Type onderzoek:

Jaarlijks onderzoek

Status:

Definitief

Datum vaststelling inspectierapport:

05-09-2022

Inhoudsopgave
Het onderzoek.............................................................................................................................. 3
Onderzoeksopzet ...................................................................................................................... 3
Beschouwing ............................................................................................................................ 3
Advies aan College van B&W ..................................................................................................... 4
Observaties en bevindingen .......................................................................................................... 5
Pedagogisch klimaat ................................................................................................................. 5
Personeel en groepen ............................................................................................................... 8
Ouderrecht ............................................................................................................................. 10
Overzicht getoetste inspectie -items ............................................................................................ 11
Pedagogisch klimaat ............................................................................................................... 11
Personeel en groepen ............................................................................................................. 11
Ouderrecht ............................................................................................................................. 12
Gegevens voorziening................................................................................................................. 14
Opvanggegevens .................................................................................................................... 14
Gegevens houder.................................................................................................................... 14
Gegevens toezicht ...................................................................................................................... 14
Gegevens toezichthouder (GGD) ............................................................................................. 14
Gegevens opdrachtgever (gemeente)...................................................................................... 14
Planning ................................................................................................................................. 14
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum................................................................................... 16

2 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-07-2022
Kinderdagverblijf De Jutter te Gameren

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.
Het kinderdagverblijf heeft een korter onderzoek gehad. De toezichthouder heeft niet alle
wettelijke eisen beoordeeld. In ieder geval zijn de wettelijk verplichte voorwaarden beoordeeld. Dit
heeft de toezichthouder onderzocht d.m.v. interview, observatie en documentenonderzoek.
Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder de volgende onderwerpen onderzocht:

Het pedagogisch klimaat; het uitvoeren van het pedagogisch beleid en de praktijk.

Verklaring omtrent het gedrag en het personenregister kinderopvang.

De opleidingseisen van de beroepskrachten en het diploma van de pedagogisch
beleidsmedewerker.

Het aantal beroepskrachten.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Informatie ouders (GGD rapport op de website).

Beschouwing
Conclusie onderzoek
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder, na herstelaanbod, voldoet aan de eisen die
tijdens het onderzoek zijn getoetst.
Herstelaanbod
De houder heeft op 1 augustus 2022 een herstelaanbod gekregen met een hersteltermijn to t 29
augustus 2022 voor de volgende tekortkoming:


Domein 6.1.2 Informatie: De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel
over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te
plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder
een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel
toegankelijke plaats.

Er is binnen de hersteltermijn, aan het herstelaanbod voldaan. Zie voor een verder toelichting het
domein; Informatie.
Algemene kenmerken van het kinderdagverblijf (KDV) KDV
De Jutter heeft een eigen kinderdagverblijf aan de Middelkampseweg in Gameren. Het KDV heeft
achter het pand een aangrenzende eigen buitenspeelruimte. Er wordt opvang geboden aan
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van nul - vier jaar. Met dit aantal kindplaatsen is de locatie
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Onderzoeksgeschiedenis
Voor de onderzoeksgeschiedenis wordt gekeken naar de uitko mst van de onderzoeken die de GGD
de afgelopen drie jaar bij het KDV heeft gedaan. Hieruit bleek dat de afgelopen drie jaren werd
voldaan aan de eisen waarop getoetst was.
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Bevindingen op hoofdlijnen
Uit het onderzoek is gebleken dat er wordt voldaan aan d e eisen die de toezichthouder heeft
getoetst. De inspectie vond plaats op 25 juli jl.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardighede n
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt geen gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Kinderdagverblijf De Jutter heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de verplichte eisen vanuit de
Wet kinderopvang beschreven staan.
Handelen in de praktijk
De toezichthouder heeft tijdens de inspectie gekeken of de houder ervoor heeft gezorgd dat de
beroepskrachten weten wat er in het werkplan staat en of zij dat in de praktijk uitvoeren. Dit is
onderzocht door het houden van gesprekken met de beroepskrachten en het observeren van de
manier waarop de beroepskrachten werken. De beroepskrachten geven aan dat nieuwe
beroepskrachten bij aanvang van het dienstverband de pedagogische documenten moet hebben
gelezen. Tijdens iedere vergadering worden er enkele onderwerpen uit het pedagogisch beleid
besproken en indien nodig wordt het beleid aangepast.
In de praktijk is gezien dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan.
Pedagogische praktijk
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. Voor de
observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk van GGD
GHOR Nederland.
Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorgdraagt voor het waarborgen van de
pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang (de pedagogische basisdoelen).
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vier aspecten:

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 (waarborgen emotionele veiligheid);

Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde
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kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving
(mogelijkheden bieden tot ontwikkeling van de persoonlijke competentie);
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 (mogelijkheden bieden tot ontwikkeling
van de sociale competentie);
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 (overdracht normen en waarden).

Er volgen nu enkele voorbeelden van velen, die zijn gezien tijdens de observatie. De observatie
vond plaats tijdens het verschonen, insmeren met zonnebrandcrème, handen wassen en buiten
spelen.
Waarborgen emotionele veiligheid
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen
Observatie
Op de groep werken vaste beroepskrachten. Zij zijn bekend met de kinderen en de kinderen voelen
zich zichtbaar vertrouwd met de beroepskrachten. Er is een dagschema met dagelijkse routines en
activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Tijdens de
observatie is goed te zien dat de kinderen het dagprogramma kennen. De kinderen krijgen na het
eten een washand en poetsen hun handen en gezicht ermee. Hierna gaan de kinderen van tafel en
lopen uit zichzelf naar het toilet toe.
De beroepskrachten reageren op signalen van de baby's door zelf ook geluidjes te maken, aan te
raken en de kinderen op schoot te nemen. Er is veel aandacht voor de jongste kinderen en de
beroepskrachten praten veel en leggen aan de kinderen uit wat ze gaan doen. De kinderen
reageren met een lach op de beroepskrachten.
Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden
Gedurende de observatie is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd.
Aandacht
Observatie
Tijdens de observatie is te zien dat er veel aandacht voor ieder kind is. De kinderen staan voor een
grote spiegel en krijgen een beetje zonnebrandcrème op hun handen. De kinderen die het zelf
kunnen smeren hun armen, benen en gezicht in. De andere kinderen worden door de
beroepskracht ingesmeerd. De beroepskracht verteld dat alle plekjes waar de zon kan komen
moeten worden ingesmeerd. Ook laat de beroepskracht de kinderen zien hoe zij haar gezicht
insmeert, vervolgens doen de kinderen de beroepskracht na. De beroepskracht helpt de kinderen
indien nodig en stelt vragen zoals: Heb je je gezicht goed ingesmeerd, kijk eens in de spiegel of de
zon nog ergens bij kan komen? Ook geeft de beroepskracht complimentjes aan de kind eren dat ze
goed aan het smeren zijn.
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden voldoende
gewaarborgd.
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De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Observatie
De beroepskrachten helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met groepsgenootjes te
ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen).
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden,
in aansluiting op interesse of thematisch programma. Kinderen gaan dagelijks buitenspelen. Buiten
is spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot individueel en gezamenlijk spel. Het buitenterrein nodigt
uit om op ontdekking te gaan er is een huisje, zandbak, tunnel om doorheen te lopen en veel
rijdend materiaal.
Twee kinderen willen tegelijk met een driewieler rijden. De beroepskracht geeft aan dat de
kinderen om de beurt met de driewieler mogen rijden. Even later fietst het kind met de driewieler
rond en zit het andere kind achterop. Een mooi voorbeeld van samen delen.
Kennis laten maken met waarden en normen in de samenleving
Gedurende de observatie is de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd .
Uitleg en instructie
Observatie
De kinderen zijn buiten aan het spelen. Eén van de kinderen zit in een 'auto' en rijd ermee rond.
Bij het passeren van een ander kind gaat dat kind op de auto staan en de auto kantelt naar
achteren. De beroepskracht loopt naar het kind dat o p de auto ging staan en vraagt; "Als je op de
auto gaat staan dan kiepert de auto om samen met X die erin zit. Weet jij wat X dan heeft?" Het
kind knikt ja en zegt "Pijn". "Dat denk ik ook," zegt de beroepskracht. Het kind laat de auto los en
loopt naar een bal.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste eisen van het domein Pedagogisch klimaat.

Gebruikte bronnen







Interview manager/ locatieverantwoordelijke (via de mail)
Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (interactie met de kinderen en beroepskracht)
Website (https://kdv-dejutter.nl/kwaliteit/)
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen:

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

Opleidingseisen

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De toezichthouder heeft in een steekproef gekeken of de aanwezige beroepskrachten ingeschreven
staan in het personenregister kinderopvang. Verder heeft de toezichthouder gekeken of de houder
hen voor de start van hun werkzaamheden heeft gekoppeld aan de organisatie. Dat was in orde.
Opleidingseisen
Diploma's beroepskrachten
Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder gekeken naar de opleidingen van alle aanwezige
beroepskrachten. De beroepskrachten in het onderzoek hebben een opleiding volgens de nieuwste
cao kinderopvang. Dat was in orde.
Diploma beleidsmedewerk(ers)
Het diploma van de beleidsmedewerker/coach is tijdens een eerder jaaronderzoek getoetst en dit
was in orde.
Conclusie opleidingen
De beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/-coach hebben een opleiding volgens de
nieuwste cao kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Beroepskracht-kindratio (BKR)
Tijdens de inspectie is een steekproef afgenomen en is er gekeken naar de BKR. Bij de BKR wordt
er gekeken of er voldoende beroepskrachten op de groepen aanwezig zijn. Om dit te berekenen is
gekeken naar het aantal en de leeftijd van de kinderen die aanwezig waren en het aantal
beroepskrachten dat op de groepen aanwezig was.
Er waren tijdens de inspectie acht kinderen aanwezig in de leeftijd tussen de 0 en 4 jaar. (waarvan
twee kinderen onder het jaar, drie kinderen van één jaar, één kind van twee jaar en twee kinderen
van drie jaar). Op de groep waren twee beroepskrachten ingezet. Uit de steekproef bleek dat er
werd voldaan aan de BKR.
Drie-uursregeling
Als een KDV meer dan tien uur geopend is op een dag mag er maximaal op die dag drie u ur
gewerkt worden met minder beroepskrachten. Dit heeft dan invloed op de BKR. De houder heeft in
het pedagogisch beleidsplan opgenomen op welke tijden er afgeweken kan worden. Tijdens de
inspectie werd niet afgeweken.
Conclusie
De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan de eisen.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang op Kinderdagverblijf De Jutter vindt plaats in één stamgroep van maximaal 16 kinderen
in de leeftijd van 0-4 jaar.
Tijdens de inspectie is waargenomen dat de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de
stamgroep voldoet aan de eisen.
Conclusie
Aan de beoordeelde eisen voor de stabiliteit van de opvang is voldaan.
Gebruikte bronnen










Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (interactie met de kinderen en beroepskracht)
Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd 1 augustus 2022)
Landelijk Register Kinderopvang (geraadpleegd 1 augustus 2022)
Website (https://kdv-dejutter.nl/kwaliteit/)
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Presentielijsten (week 30)
Personeelsrooster (week 30)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (ingezien)
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Ouderrecht
Informatie
De houder heeft op de eigen website de GGD- rapporten geplaats vanaf 2012 tot 2019. Het is de
bedoeling dat je via de link inzagen krijgt in het rapport, echter het rapport wordt via de link niet
geopend. Het laatste jaarlijks rapport van 2021 is niet op de website geplaatst.
Hiermee voldoet men niet aan de Item 6.1.2 Informatie:

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport
door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk
vindbare plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het
inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats
Herstelaanbod
De houder heeft op 1 augustus 2022 een herstelaanbod gekregen om het laatste jaarlijks rapport
van 2021 op de eigen website te plaatsen of door middel van een link het rapport inzichtelijk te
maken. Er is een hersteltermijn van vier weken gegeven en loopt af op 29 augustus 2022.
Conclusie Herstelaanbod
De toezichthouder heeft de inspectierapporten vanaf 2015 tot 2021 op de site geplaatst van
kinderdagverblijf de Jutter. Hiermee is, binnen de afgesproken herstel termijn, aan het
herstelaanbod voldaan.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapp ort door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen




Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten)
Informatiemateriaal voor ouders (GGD rapport inzichtelijk voor ouders)
Website (https://kdv-dejutter.nl/kwaliteit/)

10 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-07-2022
Kinderdagverblijf De Jutter te Gameren

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 )

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 participerende ouder;
c. 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;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. 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.
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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.
(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 )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in op leiding 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 de rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 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.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderdagverblijf De Jutter

Website

: http://www.kdv-dejutter.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000012539120

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Karen Vink

KvK nummer

: 70581800

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Gelderland-Zuid

Adres

: Postbus 1120

Postcode en plaats

: 6501 BC Nijmegen

Telefoonnummer

: 088 - 144 71 44

Onderzoek uitgevoerd door

: W. Peters

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Zaltbommel

Adres

: Postbus 10002

Postcode en plaats

: 5300 DA Zaltbommel

Planning
Datum inspectie

: 25-07-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 01-08-2022

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 05-09-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 07-09-2022
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Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 07-09-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 21-09-2022
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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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