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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.  
Tijdens  dit  jaarlijkse  onderzoek  zijn  niet  alle  kwaliteitseisen  beoordeeld,  omdat  er  sprake  is  van  een  
zogeheten  risicogestuurd  onderzoek.  Met  behulp  van  het  model  risicoprofiel  zijn  de  
toezichtsactiviteiten  bepaald.  Deze  toezichtsactiviteiten  richten  zich  primair  op  de  kwaliteit  van  de  
dagelijkse  praktijk,  aangevuld  met  eventuele  aandachtspunten  uit  vorige  toezichtsbezoeken  van  de  
GGD.  
 
Beschouwing  
De  beschouwing  geeft  uitleg  over  het  toezicht  kinderopvang  en  beschrijft  de  resultaten  bij  het  
uitgevoerde  onderzoek.  Na  de  feiten  over  het  kindercentrum  en  de  inspectiegeschiedenis,  volgen  
de  bevindingen  op  hoofdlijnen.  Deze  worden  in  het  rapport  per  domein  verder  uitgewerkt.  
    
Algemene  kenmerken  kindercentrum  
Buitenschoolse  opvang  't  Olefantje  BSO  Groen  is  onderdeel  van  Kinderdagverblijf  't  Olefantje  B.V.  
Dit  kindercentrum  is  sinds  2012  gevestigd  in  een  oud  herenhuis  aan  de  Nieuwegracht  30  te  
Utrecht.  Het  kindercentrum  staat  ingeschreven  in  het  landelijk  register  Kinderopvang  en  
Peuterspeelzalen  met  32  kindplaatsen.  
    
De  locatie  heeft  2  buitenschoolse  opvang  groepen  van  4  -  13  jaar.  De  buitenruimte  grenst  aan  het  
pand.  De  kinderen  gaan  ook  regelmatig  op  stap,  met  een  deel  van  de  groep  of  met  de  hele  groep.  
    
Inspectiegeschiedenis  
In  mei  2017  heeft  er  een  incidenteel  onderzoek  plaatsgevonden  in  verband  met  ophoging  
kindplaatsen  van  20  naar  32.  
In  2016  voldeden  alle  getoetste  voorwaarden  aan  de  kwaliteitseisen  van  de  wet  Kinderopvang  en  
Peuterspeelzalen.  
In  2015  voldeden  niet  alle  getoetste  voorwaarden  aan  de  kwaliteitseisen  van  de  wet  Kinderopvang  
en  Peuterspeelzalen.  
    
Bevindingen  op  hoofdlijnen  
In  oktober  2017  heeft  er  een  onaangekondigd  jaarlijks  onderzoek  plaats  gevonden.  Vanwege  de  
herfstvakantie  zijn  beide  groepen  samengevoegd.  De  sfeer  op  de  groep  is  open  en  ontspannen.  
Tijdens  het  bezoek  wordt  duidelijk  dat  de  pedagogische  praktijk  goed  is.  De  beroepskrachten  zijn  
intensief  met  de  kinderen  bezig.  De  beroepskrachten  stellen  zich  coöperatief  op  tijdens  het  bezoek.  
    
Tijdens  deze  inspectie  is  geconcludeerd  dat  alle  getoetste  items  voldoen  aan  de  kwaliteitseisen  van  
de  Wet  Kinderopvang  en  Peuterspeelzalen.  
    
 
Advies  aan  College  van  B&W  
Geen  handhaving.  
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Observaties  en  bevindingen  
  

Pedagogisch  klimaat  
  
De  houder  van  een  kindercentrum  is  verantwoordelijk  voor  het  voeren  van  een  zodanig  
pedagogisch  beleid  dat  een  en  ander  redelijkerwijs  leidt  tot  verantwoorde  kinderopvang.  De  houder  
draagt  er  zorg  voor  dat  het  kindercentrum  beschikt  over  een  pedagogisch  beleidsplan,  waarin  de  
voor  dat  kindercentrum  kenmerkende  visie  op  de  omgang  met  kinderen  is  beschreven.  De  houder  
draagt  er  verder  zorg  voor  dat  personen  werkzaam  bij  een  kindercentrum  in  de  praktijk  handelen  
naar  het  door  de  houder  vastgestelde  pedagogisch  beleidsplan.  
Bij  het  toezicht  op  de  pedagogische  praktijk  wordt  gekeken  of  de  beroepskrachten  handelen  
conform  het  pedagogische  beleid.  
    
  
Pedagogische  praktijk  
  
Om  te  beoordelen  of  de  praktijk  voldoet  aan  de  wettelijke  eisen  maakt  de  toezichthouder  gebruik  

  (december  2014).  Onderstaande  
beschrijvingen  zijn  aan  dat  instrument  ontleend  en  tijdens  het  onderzoek  op  locatie  geconstateerd.  
    
't  Olefantje  BSO  Groen  
Er  heeft  een  observatie  plaatsgevonden  bij  de  samengevoegde  groepen,  tijdens  vrij  spel  binnen  en  
buiten.  Aan  het  eind  van  het  bezoek  gaat  de  groep  naar  de  Sterrenwacht.  De  toezichthouder  heeft  
gesproken  met  de  aanwezige  beroepskrachten.  Uit  de  interviews  met  de  beroepskrachten  blijkt  dat  
de  houder  er  voor  zorgt  dat  zij  goed  op  de  hoogte  zijn  van  het  pedagogisch  beleidsplan.  Tijdens  de  
observatie  heeft  de  toezichthouder  onder  andere  het  volgende  waargenomen:  
    
Emotionele  Veiligheid  
De  beroepskrachten  hebben  een  vertrouwde  relatie  met  de  kinderen.  
De  beroepskrachten  reageren  (meestal)  op  een  warme  en  ondersteunende  manier  op  kinderen.  Zij  
gaan  op  een  ongedwongen  manier  om  met  ieder  kind.  
Het  kind  dat  aan  het  knutselen  is  legt  de  beroepskracht  uit  wat  de  bedoeling  is.  De  beroepskracht  
luistert  en  bespreekt  het  met  het  kind.  Ze  geeft  ook  tips  voor  toevoegingen.  Waar  nodig  helpt  de  
beroepskracht;;  bijvoorbeeld  met  het  heel  precies  uitknippen  van  een  onderdeel  van  het  
kunstwerk.  Wanneer  een  kind  erg  moet  huilen,  omdat  het  gevallen  is,  gaat  de  beroepskracht  er  
naar  toe.  De  beroepskracht  neemt  het  kind  op  schoot  om  te  troosten.  Hij  vraagt:  "Wil  je  wat  
drinken?"  Het  kind  drinkt  wat  en  kan  daarna  weer  verder  spelen.  De  kinderen  zoeken  contact  met  
de  beroepskrachten  om  iets  te  vertellen.  De  beroepskrachten  luisteren  naar  de  verhalen  en  
reageren  er  op.  
    
Persoonlijke  Competentie  
Kinderen  hebben  de  mogelijkheid  om  (leer)ervaringen  op  te  doen  dankzij  de  groep,  
spelmateriaal,  activiteitenaanbod  en  inrichting.  
De  activiteiten  passen  in  algemene  zin  bij  de  interesse  en  het  ontwikkelingsniveau  van  de  (meeste)  
kinderen.  Er  is  aanpassing  of  verandering  van  aanbod  mogelijk  voor  een  of  enkele  kinderen.  
Inhoud  en  niveau  van  activiteiten  zijn  kind  volgend.  
Het  is  herfstvakantie.  Elke  dag  worden  er  activiteiten  georganiseerd.  De  volgende  activiteiten  
komen  aan  bod:  sport  en  bewegen  in  een  gymzaal,  knutsel  /  techniek  workshop,  kook  en  bak  
activiteiten,  theater  voorstelling  Belle  en  het  beest,  de  Sterrenwacht  en  een  dagje  Griftpark.  
Ook  op  locatie  worden  activiteiten  gedaan.  De  beroepskrachten  nemen  altijd  deel  aan  de  
activiteiten.  Tussen  de  middag  zijn  er  pannenkoeken  gebakken.  Binnen  is  een  beroepskracht  aan  
het  knutselen  met  een  kind.  Buiten  wordt  een  balspel  gedaan.  Zo  is  er  een  heel  gevarieerd  
programma.  Daarnaast  kunnen  kinderen  vrij  spelen.  
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Sociale  Competentie  
De  beroepskrachten  ondersteunen  de  kinderen  in  hun  onderlinge  interactie.  
De  beroepskrachten  helpen  de  kinderen  actief  om  sociale  vaardigheden  met  leeftijd  en  /  of  
groepsgenootjes  te  ontwikkelen  (bv  leren  delen,  naar  elkaar  luisteren,  wachten,  helpen)  Ze  
benoemen  en  belonen  het  als  kinderen  een  (bijna)  conflict  zelf  hebben  opgelost.  
Gedurende  het  balspel  is  er  soms  wat  discussie  over  de  manier  waarop  het  gespeeld  wordt.  De  
beroepskracht  doet  mee  en  stuurt  hier  en  daar  wat  bij.  De  kinderen  hebben  veel  plezier  met  
elkaar.  
    
Overdracht  van  normen  en  waarden  
Afspraken,  regels  en  omgangsvormen  zijn  herkenbaar  aanwezig  en  worden  toegepast.  
Beroepskrachten  hanteren  de  afspraken,  regels  en  omgangsvormen  op  een  eenduidige  en  
consequente  wijze.  Daarbij  blijven  zij  rekening  houden  met  de  situatie;;  hun  optreden  sluit  aan  bij  
de  behoefte  van  individuele  kinderen.  
Voordat  de  groep  weg  gaat  moet  alles  binnen  en  buiten  opgeruimd  worden.  De  kinderen  
mogen  hun  jas  en  schoenen  aan  doen.  Zodra  ze  klaar  zijn  krijgen  ze  het  hesje  aan  wat  altijd  
gedragen  wordt  bij  het  verlaten  van  de  locatie.  Degene  die  klaar  zijn  mogen  gaan  zitten  en  
wachten  op  de  anderen.  Buiten  lopen  de  kinderen  2  aan  2  en  de  beroepskrachten  lopen  aan  het  
begin  en  eind  van  de  rij.  
    
Conclusie  
Uit  de  pedagogische  observatie  is  gebleken  dat  de  beroepskrachten  handelen  volgens  het  
pedagogisch  beleids-  en  of  werkplan.  De  emotionele  veiligheid  van  de  kinderen  wordt  
gewaarborgd,  er  worden  mogelijkheden  geboden  om  te  komen  tot  de  ontwikkeling  van  de  
persoonlijke  en  sociale  competentie  en  normen  en  waarden  worden  overgedragen.  
  
Gebruikte  bronnen:  
 Interview  (Beroepskracht  en  stagiaire)  
 Observaties  
 Website  
 Pedagogisch  werkplan  
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Personeel  en  groepen  
  
Een  vertrouwde  en  veilige  omgeving  is  een  noodzakelijke  voorwaarde  voor  de  ontwikkeling  van  het  
kind.  Gekwalificeerde  beroepskrachten  die  in  het  bezit  zijn  van  een  geldige  verklaring  omtrent  het  
gedrag,  vaste  groepen,  vaste  gezichten,  vaste  ruimtes  en  een  vast  dagritme  zijn  hierbij  belangrijke  
randvoorwaarden.  De  houder  draagt  daarnaast  zorg  voor  de  juiste  verhouding  tussen  het  aantal  
beroepskrachten  en  het  aantal  kinderen  per  leeftijdscategorie  (beroepskracht-kindratio).  
    
  
Verklaring  omtrent  het  gedrag  
  
Algemeen  
Medewerkers  in  de  kinderopvang  moeten  een  Verklaring  Omtrent  het  Gedrag  (VOG)  hebben.  Een  
VOG  toont  aan  dat  hun  gedrag  in  het  verleden  geen  bezwaar  oplevert  voor  het  werken  met  
kinderen.  
    
't  Olefantje  BSO  Groen  
Tijdens  de  inspectie  zijn  de  VOG's  getoetst  van  de  medewerkers  die  in  dienst  zijn  gekomen  sinds  
de  laatste  inspectie  en  van  de  beroepskrachten  die  aanwezig  zijn  tijdens  het  inspectiebezoek.  
Tevens  zijn  de  VOG's  van  de  stagiaires  meegenomen  in  het  onderzoek.  
    
Conclusie  
Er  is  voldaan  aan  de  eisen  die  gesteld  worden  betreffende  de  verklaringen  omtrent  het  gedrag.  
  
  
Passende  beroepskwalificatie  
  
Algemeen  
Om  te  mogen  werken  in  de  kinderopvang  als  beroepskracht,  dient  de  medewerker  in  het  bezit  te  
zijn  van  een  kwalificerend  diploma.  
    
't  Olefantje  BSO  Groen  
Bij  dit  onderzoek  zijn  de  diploma's  getoetst  van  de  medewerkers  die  in  dienst  zijn  gekomen  sinds  
de  laatste  inspectie  en  van  de  beroepskrachten  die  aanwezig  zijn  tijdens  het  inspectiebezoek.  
    
Conclusie  
Er  is  voldaan  aan  de  eisen  die  gesteld  worden  betreffende  de  passende  beroepskwalificatie.  
  
  
Opvang  in  groepen  
  
Algemeen  
Een  basisgroep  is  een  vaste  groep  kinderen.  Een  basisgroep  mag  maximaal  bestaan  uit  20  
tegelijkertijd  aanwezige  kinderen  in  de  leeftijd  van  4  tot  8  jaar.  Voor  kinderen  van  8  jaar  en  ouder  
mag  de  basisgroep  bestaan  uit  30  kinderen.  
    
't  Olefantje  BSO  Groen  
Bij  dit  kindercentrum  zijn  er  2  basisgroepen:  
    
naam  basisgroep       maximaal  aantal  kinderen   leeftijd  kinderen    
  basisgroep  1     20     4  -  13  jaar  
  basisgroep  2     12     4  -  13  jaar  
    
Conclusie  
Het  gevoerde  beleid  van  de  houder  omtrent  de  opvang  in  groepen  voldoet  aan  de  gestelde  eisen.  
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Beroepskracht-kindratio  
  
Algemeen  
Er  zijn  duidelijke  regels  voor  het  maximaal  aantal  kinderen  dat  één  beroepskracht  mag  opvangen;;  
het  gaat  dan  om  het  aantal  gelijktijdig  aanwezige  kinderen.  Het  aantal  kinderen  in  verhouding  tot  
het  aantal  beroepskrachten  wordt  de  beroepskracht-kindratio  genoemd.  De  verhouding  tussen  het  
aantal  beroepskrachten  en  het  aantal  feitelijk  gelijktijdig  aanwezige  kinderen  in  de  groep  bedraagt  
in  de  buitenschoolse  opvang  tenminste  1  beroepskracht  per  10  aanwezige  kinderen.  
    
't  Olefantje  BSO  Groen  
Tijdens  het  inspectiebezoek  is  de  beroepskracht-kindratio  getoetst.  
    
De  groepen  zijn  samengevoegd  vanwege  de  vakantie.  Er  zijn  2  beroepskrachten  en  2  
stagiaires  aanwezig  met  15  kinderen.  
Tijdens  de  pauzes  zijn  er  1  beroepskracht  en  1  stagiaire  op  de  groep  aanwezig.  
    
Conclusie  
Het  gevoerde  beleid  van  de  houder  omtrent  de  beroepskracht-kindratio  voldoet  aan  de  gestelde  
eisen.  
  
Gebruikte  bronnen:  
 Interview  (Beroepskracht  en  stagiaire)  
 Observaties  
 Website  
 Verklaringen  omtrent  het  gedrag  
 Diploma's  beroepskrachten  
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Overzicht  getoetste  inspectie-items  
  

Pedagogisch  klimaat  

Pedagogische  praktijk  

De  houder  draagt  zorg  voor  uitvoering  van  het  vastgestelde  pedagogisch  beleidsplan.  
(art  1.49  lid  1  en  1.50  lid  1  en  2  Wet  kinderopvang  en  kwaliteitseisen  peuterspeelzalen;;  art  5  lid  2  en  3  Besluit  
kwaliteit  kinderopvang  en  peuterspeelzalen) 
De  houder  draagt  zorg  voor  het  waarborgen  van  emotionele  veiligheid.  
(art  1.49  lid  1  en  1.50  lid  1  en  2  Wet  kinderopvang  en  kwaliteitseisen  peuterspeelzalen;;  art  5  lid  2,  3  en  4  
Besluit  kwaliteit  kinderopvang  en  peuterspeelzalen;;  art  7  lid  1  sub  a  Regeling  kwaliteit  kinderopvang  en  
peuterspeelzalen) 
De  houder  draagt  er  zorg  voor  dat  de  kinderen  de  mogelijkheid  krijgen  om  tot  ontwikkeling  van  
persoonlijke  competentie  te  komen.  
(art  1.49  lid  1  en  1.50  lid  1  en  2  Wet  kinderopvang  en  kwaliteitseisen  peuterspeelzalen;;  art  5  lid  2,  3  en  4  
Besluit  kwaliteit  kinderopvang  en  peuterspeelzalen;;  art  7  lid  1  sub  a  Regeling  kwaliteit  kinderopvang  en  
peuterspeelzalen) 
De  houder  draagt  er  zorg  voor  dat  de  kinderen  de  mogelijkheid  krijgen  om  tot  ontwikkeling  van  
sociale  competentie  te  komen.  
(art  1.49  lid  1  en  1.50  lid  1  en  2  Wet  kinderopvang  en  kwaliteitseisen  peuterspeelzalen;;  art  5  lid  2,  3  en  4  
Besluit  kwaliteit  kinderopvang  en  peuterspeelzalen;;  art  7  lid  1  sub  a  Regeling  kwaliteit  kinderopvang  en  
peuterspeelzalen) 
De  houder  draagt  zorg  voor  de  overdracht  van  normen  en  waarden.  
(art  1.49  lid  1  en  1.50  lid  1  en  2  Wet  kinderopvang  en  kwaliteitseisen  peuterspeelzalen;;  art  5  lid  2,  3  en  4  
Besluit  kwaliteit  kinderopvang  en  peuterspeelzalen;;  art  7  lid  1  sub  a  Regeling  kwaliteit  kinderopvang  en  
peuterspeelzalen) 
  

Personeel  en  groepen  

Verklaring  omtrent  het  gedrag  

De  houder  en  personen  werkzaam  bij  de  onderneming  waarmee  de  houder  het  kindercentrum  
exploiteert  zijn  in  het  bezit  van  een  verklaring  omtrent  het  gedrag  die  is  afgegeven  vanaf  1  maart  
2013.  
(art  1.50  lid  3  en  3.8g  Wet  kinderopvang  en  kwaliteitseisen  peuterspeelzalen) 
Een  verklaring  omtrent  het  gedrag  van  een  persoon  werkzaam  bij  de  onderneming  is  vóór  aanvang  
van  de  werkzaamheden  bij  het  kindercentrum  overgelegd  en  is  bij  aanvang  van  de  werkzaamheden  
niet  ouder  dan  twee  maanden.  
(art  1.50  lid  4  Wet  kinderopvang  en  kwaliteitseisen  peuterspeelzalen) 
De  verklaring  omtrent  het  gedrag  van  een  stagiaire,  uitzendkracht  of  vrijwilliger  is  vóór  aanvang  
van  de  werkzaamheden  aan  de  houder  overgelegd  en  bij  aanvang  van  de  werkzaamheden  niet  
ouder  dan  twee  jaar.  De  actuele  verklaring  omtrent  het  gedrag  is  niet  ouder  dan  twee  jaar,  te  
rekenen  vanaf  de  dag  van  afgifte  van  de  meest  actuele  verklaring  omtrent  het  gedrag.  
(art  1.50  lid  4,  8  en  9  en  1.57  lid  1,  2,  3  en  5  en  3.8g  Wet  kinderopvang  en  kwaliteitseisen  peuterspeelzalen) 
Passende  beroepskwalificatie  

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

De  opvang  vindt  plaats  in  basisgroepen.  
(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  6  lid  1  Regeling  kwaliteit  kinderopvang  en  peuterspeelzalen) 
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De  basisgroep  bestaat  uit  maximaal  twintig  kinderen  in  de  leeftijd  van  4  jaar  tot  de  leeftijd  waarop  
het  basisonderwijs  voor  die  kinderen  eindigt.  
(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  6  lid  1  Regeling  kwaliteit  kinderopvang  en  peuterspeelzalen)      
OF  
De  basisgroep  bestaat  uit  maximaal  dertig  kinderen  in  de  leeftijd  van  8  jaar  tot  de  leeftijd  waarop  
het  basisonderwijs  voor  die  kinderen  eindigt.  
(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  6  lid  2  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  10  aanwezige  kinderen  in  de  leeftijd  vanaf  4  jaar.    
-  1  beroepskracht  per  10  aanwezige  kinderen  in  de  leeftijd  vanaf  8  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  6  lid  3  en  5  Regeling  kwaliteit  kinderopvang  en  
peuterspeelzalen)      
OF  
De  verhouding  tussen  het  aantal  beroepskrachten  en  het  aantal  feitelijk  gelijktijdig  aanwezige  
kinderen  in  de  groep  bedraagt  ten  minste:  
-  2  beroepskrachten  en  een  extra  volwassene  per  30  aanwezige  kinderen  in  de  leeftijd  vanaf  8  
jaar.  
(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  6  lid  4  en  5  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  6  lid  8  Regeling  kwaliteit  kinderopvang  en  peuterspeelzalen) 
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Gegevens  voorziening  
Opvanggegevens  
Naam  voorziening   :  't  Olefantje  BSO  Groen  
Website   :  http://www.olefantje.nl  
Aantal  kindplaatsen   :  32  
  
Gegevens  houder  
Naam  houder   :  Kinderdagverblijf  't  Olefantje  B.V.  
Adres  houder   :  Nieuwegracht  49  
Postcode  en  plaats   :  3512LE  Utrecht  
KvK  nummer   :  16076373  
Aansluiting  geschillencommissie   :  Ja  
  

Gegevens  toezicht  
Gegevens  toezichthouder  (GGD)  
Naam  GGD   :  Gemeente  Utrecht,  Volksgezondheid  
Adres   :  Postbus  16200  
Postcode  en  plaats   :  3500CE  Utrecht  
Telefoonnummer   :  030-2863  227  
Onderzoek  uitgevoerd  door   :    T.  Stoffers  

  
Gegevens  opdrachtgever  (gemeente)  
Naam  gemeente   :  Utrecht  
Adres   :  Postbus  16200  
Postcode  en  plaats   :  3500CE  Utrecht  
  
Planning  
Datum  inspectie   :  19-10-2017  
Opstellen  concept  inspectierapport   :  27-10-2017  
Zienswijze  houder   :  Niet  van  toepassing  
Vaststelling  inspectierapport   :  30-10-2017  
Verzenden  inspectierapport  naar  houder   :  31-10-2017  
Verzenden  inspectierapport  naar  
gemeente  

:  Niet  van  toepassing  

Openbaar  maken  inspectierapport   :  31-10-2017  
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Bijlage:  Zienswijze  houder  kindercentrum  
De  zienswijze  betreft  een  reactie  van  de  houder  op  de  inhoud  van  het  inspectierapport.  
  

De  houder  heeft  geen  gebruik  gemaakt  van  de  gelegenheid  een  zienswijze  in  te  dienen.  
 
  
  
  
  
  
  
  
 


