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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. 
 
Beschouwing 
Inleiding 
De beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum en de onderzoeks-geschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 
in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemene kenmerken 
Kinderdagverblijf 'Madelief' is onderdeel van 'Kids Companion BV'. De locatie is gevestigd in een 
woonwijk in Baarn en bestaat uit één groepsruimte. Aan de zijkant van het pand bevindt zich een 
geheel omheinde buitenruimte. 
  
Er wordt van maandag tot en met vrijdag dagopvang geboden aan één verticale groep met 
maximaal zestien kinderen per dag en drie beroepskrachten. 
  
De houder heeft in Baarn nog een ander kinderdagverblijf, genaamd 'Sterre'. 
  
Recente onderzoeks-geschiedenis 
Tijdens het onderzoek na registratie in 2015 voldeed de locatie aan de onderzochte kwaliteitseisen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen 
onderzocht: 
  
x ‘Pedagogisch klimaat’; 
x ‘Personeel en groepen’; 
x ‘Veiligheid en gezondheid’; 
x ‘Accommodatie en inrichting’; 
x ‘Ouderrecht’. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die 
tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn onderzocht. 
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van de 
pedagogische praktijk. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
‘observatie kindercentrum’. 
  
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd: 
  
x ‘emotionele veiligheid’; 
x ‘persoonlijke competentie’; 
x ‘sociale competentie’; 
x ‘overdracht van normen en waarden’. 
  
Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal criteria waar de 
toezichthouder op let bij de observatie. 
Onder het kopje ‘pedagogische praktijk’ zijn een aantal observatiecriteria in de tekst cursief gezet. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Inleiding 
Gedurende de volgende momenten heeft een pedagogische observatie plaatsgevonden: 
x Activiteit: spel 
x Verschoonmoment 
x Eet- en drinkmoment 
Tijdens het bezoek zijn 9 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. 
  
Emotionele veiligheid 
Observatie-criterium uit het veldinstrument 
'Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.' 
  
Observatie 
x Het verschonen gebeurt op een interactieve manier waarbij de beroepskrachten gesprekjes 

aan gaan met de wat oudere kinderen en waarbij de beroepskrachten communiceren met de 
baby's. De beroepskrachten benoemen iedere handeling die zij uitvoeren. 

x Tijdens het eet- en drinkmoment zitten alle kinderen bij elkaar aan tafel. Baby's zitten in 
babystoelen welke op dezelfde hoogte staan als de stoelen van de andere kinderen. De 
beroepskrachten houden het proces van het doorgeven van de fruitschaal in de gaten en 
daarnaast geven zij de baby's hun hapjes. 

Conclusie 
De beroepskrachten zorgen ervoor dat de baby's in contact staan met de rest van de groep. De 
beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
  
Persoonlijke competentie 
Observatie-criterium uit het veldinstrument 
'Het schema voor rusten en/of slapen is geschikt voor de kinderen. Indien nodig –en mogelijk- 
worden er individuele aanpassingen gemaakt.' 
  
Observatie 
De meeste kinderen slapen tussen 13.00u en 15.00u. Bij aanvang van de observatie liggen 
bijna alle kinderen op bed. Eén kind is wakker en doet een spel met een beroepskracht. Wanneer 
de kinderen voor 15.00u wakker zijn, worden deze om de beurt door de beroepskrachten uit bed 
gehaald en verschoond. 
  
Conclusie 
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De beroepskrachten sluiten aan bij het slaapschema van de kinderen. Dit slaapschema komt voor 
de meeste kinderen overeen. Wanneer nodig is er ruimte voor een individuele aanpassing. 
  
Conclusie 
Uit de observaties door de toezichthouder is gebleken dat de uitvoering van de pedagogische 
praktijk voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met mevrouw van Elsloo-Dizij) 
x  Interview anderen (Met de aanwezige beroepskrachten) 
x  Observaties (Observatie op maandagmiddag) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en 
een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
De beroepskracht-kind-ratio is gecontroleerd door middel van roosters en bezettingslijsten. 
Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens het bezoek zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten 
gecontroleerd. 
  
Conclusie 
De verklaringen omtrent het gedrag zijn geldig en op tijd aangevraagd. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens het bezoek zijn de beroepskwalificaties van de aanwezige beroepskrachten gecontroleerd. 
  
Conclusie 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao 
kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Kinderdagverblijf 'Madelief' bestaat uit één stamgroep met maximaal zestien kinderen en drie 
beroepskrachten. 
  
Conclusie 
Ieder kind behoort bij een stamgroep welke voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Gedurende het bezoek zijn negen kinderen aanwezig met twee beroepskrachten. 
 
Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters van week 30 en week 
31 blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen 
(beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 
  
Conclusie 
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten 
ingezet. 
  
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Binnen het kindercentrum wordt Nederlands gesproken. 
  
Conclusie 
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met mevrouw van Elsloo-Dizij) 
x  Interview anderen (Met de aanwezige beroepskrachten) 
x  Observaties (Observatie op maandagmiddag) 
x  Verklaringen omtrent het gedrag 
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x  Diploma's beroepskrachten 
x  Presentielijsten (Week 30, 31) 
x  Personeelsrooster (Week 30, 31) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein is in de praktijk gekeken naar de kennis van de beroepskracht met betrekking 
tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis te kunnen 
nemen. 
  
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis van de beroepskracht met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid opgesteld. Deze is uitgevoerd in 
oktober 2015. 
  
Bij het in kaart brengen van de risico’s is gebruik gemaakt van de risicomonitor van VeiligheidNL 
(voorheen Consument en Veiligheid) en het FCB. De veiligheidsrisico’s zijn beschreven op de 
thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, 
stoten, steken en snijden. De gezondheidsrisico's zijn beschreven op de thema's: ziektekiemen, 
binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. 
  
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheids- en gezondheidsrisico's, evenals de 
samenhang tussen de veiligheids- en gezondheidsrisico's en de maatregelen. 
  
De maatregelen die voortvloeien uit de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn door 
iedere beroepskracht gelezen en besproken met de beroepskrachten tijdens de 
teamvergaderingen. 
  
Conclusie  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoen aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Tijdens de 
inspectie is geconstateerd dat de meldcode en de bijgevoegde sociale kaart niet aan de wettelijke 
eisen voldoen. De meldcode kindermishandeling en de sociale kaart verwijzen op het moment van 
inspectie naar het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. Deze instantie bestaat niet meer onder 
deze noemer en is veranderd naar 'Veilig Thuis'. 
  
Overleg en overreding 
In het kader van ‘overleg en overreding’ is de houder van 8 augustus tot 15 augustus in de 
gelegenheid gesteld om de meldcode kindermishandeling aan te passen. 
  
‘Overleg en overreding’ is een eerste stap in de handhaving. De houder wordt in de gelegenheid 
gesteld de overtreding snel op te heffen. 
  
De houder heeft hiervan gebruik gemaakt en de meldcode kindermishandeling en de sociale kaart 
aangevuld. 
  
Conclusie 
De houder bevordert de kennis ten aanzien van de meldcode volgens de kwaliteitseisen uit de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 
 
Vierogenprincipe 
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De houder zorgt ervoor dat alle beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding hun 
werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten terwijl ze gezien of gehoord kunnen worden door 
een andere volwassene. 
 
Dit wordt onder andere gewaarborgd door: 
x Er is veel glas en doorkijk in het pand; 
x Het kantoor bevindt zich in het pand; 
x Het pand bevindt zich in een woonwijk; 
x Er zijn bijna altijd minimaal twee beroepskrachten/volwassenen aanwezig. Wanneer dit niet 

het geval is, kan de houder of kunnen ouders ieder moment binnen lopen. 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met mevrouw van Elsloo-Dizij) 
x  Interview anderen (Met de aanwezige beroepskrachten) 
x  Observaties (Observatie op maandagmiddag) 
x  Risico-inventarisatie veiligheid 
x  Risico-inventarisatie gezondheid 
x  Actieplan veiligheid 
x  Actieplan gezondheid 
x  Veiligheidsverslag 
x  Gezondheidsverslag 
x  Meldcode kindermishandeling 



 

10 van 21 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-08-2016 
Kinderdagverblijf Madelief te Baarn 

 

Accommodatie en inrichting 
 
Binnen dit domein is de inrichting van zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. 
  
 
Binnenruimte 
 
Het kinderdagverblijf beschikt over één groepsruimte welke is ingericht middels verschillende 
speelhoeken, zoals een keukenhoek en een poppenhoek. Centraal in de ruimte staat een 
speeltoestel met een glijbaan. Er is verschillend speelgoed aanwezig, welke geschikt is voor 
kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. 
  
Er is een slaapruimte aanwezig welke is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. De 
slaapruimte grenst direct aan de groepsruimte. 
  
Tevens is een verschoontafel aanwezig, toiletten en een keukenblok. 
  
Conclusie 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar en 
deze ruimten zijn passend voor spelactiviteiten ingericht. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenspeelruimte grenst direct aan het kindercentrum en is geheel omheind. Er zijn 
opbergkasten aanwezig waar buitenspeelmateriaal staat opgeslagen als fietsen, blokken en een 
watertafel. 
  
Conclusie 
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
x  Observaties (Observatie op maandagmiddag) 
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Ouderrecht 
 
Binnen het domein ouderrecht wordt beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie 
betrekt en informeert inzake het beleid. Tevens wordt beoordeeld hoe de klachtenprocedure van 
het kindercentrum vorm is gegeven. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid, de klachtenregeling en de mogelijkheid 
om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie door middel van onder andere de 
website. Tevens vinden er mondelinge overdrachten plaats. 
  
De houder heeft een link geplaatst op de website van het kindercentrum naar het meest recente 
inspectierapport. 
  
Conclusie 
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van 
informatie aan de ouders. 
  
 
 
Oudercommissie 
 
Het reglement van de oudercommissie voldoet aan de gestelde eisen. 
  
De houder heeft voor deze locatie een oudercommissie ingesteld, bestaande uit twee leden. 
  
Op 8 augustus 2016 heeft de GGD een vragenlijst toegestuurd aan de oudercommissie. In deze 
vragenlijst staan een aantal vragen over de huidige gang van zaken ten aanzien van: 
x de informatievoorziening voor de ouders; 
x de kwaliteit van de opvang; 
x het reglement van de oudercommissie; 
x de voorwaarden ten aanzien van de oudercommissie; 
x of de oudercommissie het afgelopen jaar beroep gedaan op de Geschillencommissie. 
De oudercommissie is een week in de gelegenheid gesteld om deze vragenlijst in te vullen en 
retour te sturen. De toezichthouder heeft de ingevulde vragenlijst op 10 augustus 2016 retour 
ontvangen. De oudercommissie heeft in de vragenlijst aangeven de kwaliteit van de bovenstaande 
thema’s als positief te ervaren. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen ten aanzien van de oudercommissie. 
  
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De wettelijke vereisten ten aanzien van de behandeling van klachten zijn per 1 januari 2016 
gewijzigd. Hieronder is beschreven of de houder voldoet aan de wettelijke vereisten zoals deze 
vanaf januari 2016 van kracht zijn. 
  
De houder heeft een interne regeling voor de behandeling van klachten die voldoet aan de 
beschreven eisen. De klachtenregeling is schriftelijk vastgelegd. De locatie is aangesloten bij de 
geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eisen ten aanzien van ‘klachten en geschillen 2016’ uit de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen geldig vanaf januari 2016. 
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Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 
De wettelijke vereisten ten aanzien van de behandeling van klachten zijn per 1 januari 2016 
gewijzigd. Hieronder is beschreven of de houder voldoet aan de wettelijke vereisten zoals deze tot 
en met 31 december 2015 van kracht waren. 
 
De houder had een regeling voor de behandeling van klachten van ouders en de oudercommissie 
die voldeed aan de beschreven eisen. De locatie was aangesloten bij Stichting klachtencommissie 
Kinderopvang (SKK). 
 
De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
en oudercommissie wordt opgesteld. Het klachtenjaarverslag over het jaar 2015 is voor 1 juni 
2016 toegestuurd aan de GGD. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eisen ten aanzien van ‘klachten’ uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen geldig tot en met 31 december 2015. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
x  Vragenlijst oudercommissie 
x  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met mevrouw van Elsloo-Dizij) 
x  Reglement oudercommissie 
x  Informatiemateriaal voor ouders 
x  Website 
x  Klachtenregeling 
x  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
x  Klachtenregeling oudercommissie 
x  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 
 



 

13 van 21 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-08-2016 
Kinderdagverblijf Madelief te Baarn 

 
Inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 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) 
De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h 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 na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 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 en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 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) 
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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) 
Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(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) 
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(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 4, 5 en 6 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) 
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 1.49 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 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 1.49 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) 
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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 1.49 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) 
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 1.49 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) 
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) 
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 1.49 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 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) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 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 1.49 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 
De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit 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) 
Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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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De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;  
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1, 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Madelief 
Website : http://www.kidscompanion.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kids' Companion BV, kinderopvang 
Adres houder : Verbindingsweg 3A 
Postcode en plaats : 3742WK BAARN 
Website : www.kidscompanion.nl 
KvK nummer : 32169356 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Boetzkes 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Baarn 
Adres : Postbus 1003 
Postcode en plaats : 3740BA BAARN 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-08-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 11-08-2016 
Zienswijze houder : 15-08-2016 
Vaststelling inspectierapport : 15-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 15-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Dank voor de uitgebreide en zorgvuldige rapportage naar aanleiding van uw uitvoerige inspectie 
bij ons kinderdagverblijf Madelief. We zijn verheugd te constateren dat kinderdagverblijf Madelief 
voldoet aan alle door u geïnspecteerde domeinen en dat de kwaliteit al binnen een jaar na opening 
op hetzelfde hoge niveau ligt als reeds 15 jaar bij ons andere kinderdagverblijf in Baarn, Sterre. 
Deze bevindingen van u als toezichthouder hebben voor ons veel waarde, juist omdat de GGD-
inspecties niet vooraf aangekondigd worden. 
Dit geeft ouders immers de zekerheid dat op alle momenten de kwaliteit van ons kinderopvang de 
belangrijkste prioriteit heeft en dat de kinderen bij Madelief in zorgzame en professionele handen 
zijn. 
  
Met vriendelijke groet,  
Mirjam van Elsloo-Dizij, directeur Kids' Companion BV 
 
 
 
 


