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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 
Kinderdagverblijf ’t Olefantje is gehuisvest in een statig pand en gelegen aan de 
Weerdsingel. Naast dit kinderdagverblijf bestaan er nog een kinderdagverblijf en buitenschoolse 

opvang van 't Olefantje aan de Nieuwegracht.    
  
Het kindercentrum staat ingeschreven in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
met 39 kindplaatsen. 
  
Het kinderdagverblijf beschikt over 4 stamgroepen: 
- Eén babygroep waarin maximaal 9 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 0 –1,5 jaar; 

- Eén dreumesgroep waarin maximaal 11 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 1 – 3 jaar 

- Twee peutergroepen waarin maximaal 15 en 4 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 2 – 
4 jaar. De kleine peutergroep met maximaal 4 kindplaatsen, is geopend op de maandag, dinsdag 
en donderdag. 
  
De kinderen hebben de mogelijkheid om buiten te spelen in de aangrenzende tuin, een balkon en 

een verderop gelegen tuin aan de achterzijde van het pand. De verderop gelegen tuin wordt 
gehuurd van een particulier en is beschikbaar voor de dagen en uren dat het kinderdagverblijf 
geopend is. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In september 2015 heeft er een onaangekondigd regulier jaarlijks onderzoek plaats gevonden. 
  

Daarbij is geconstateerd dat de houder niet voldeed aan de eisen uit de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Bij het onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd op het 
gebied van het pedagogisch beleid en op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
  
  
Huidig Inspectie onderzoek 

In juni 2016 heeft er een onaangekondigd regulier jaarlijks onderzoek gecombineerd met een 

nader onderzoek plaatsgevonden. Binnen het nader onderzoek zijn de punten uit het vorig jaarlijks 
onderzoek opnieuw beoordeeld. De houder heeft de punten aangepast en voldoet hiermee aan de 
kwaliteitseisen. 
  
Tijdens deze inspectie is geconcludeerd dat alle getoetste items voldeden 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 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Ten tijde van het regulier onderzoek d.d. 29 september 2015 is geconstateerd dat een beschrijving 
van het vierogenprincipe ontbrak binnen het geldende pedagogisch beleid. 
  
Tijdens het huidige onderzoek is gebleken dat de houder het beleid omtrent het vierogenprincipe 
heeft aangepast en toegevoegd aan het pedagoisch beleidsplan op de website van het 
kindercentrum. 
 

 
Pedagogische praktijk 
 
Algemeen 
Bij het toezicht op de pedagogische praktijk wordt gekeken of de beroepskrachten handelen 
conform het pedagogische beleid. 
  

Om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen maakt de toezichthouder gebruik 
van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (december 2014). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
  
KDV 't Olefantje 
Er heeft een observatie plaatsgevonden bij de peutergroep en de babygroep en de toezichthouder 

heeft gesproken met verschillende 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 toezicht houder onder andere het volgende waargenomen: 
  

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Ze sluiten op passende wijze aan op de situatie 

en/of de vraag van het kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 
De beroepskrachten praten veel op ooghoogte van de kinderen en spelen ook actief mee. 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief 
merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
  
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. 

De beroepskrachten weten wat de baby's aankunnen en leuk vinden en sluiten daar in hun contact 
op aan. Er is aandacht voor het individueel tempo en vermogen van de baby, de baby's worden 
uitgedaagd om te ontwikkelen bijvoorbeeld door een balletje net buiten handbereik van de baby te 
leggen. 
De beroepskrachten zitten op de grond bij de baby's en spelen mee. 
  

Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. 

Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen tot vervolgspel. Zij maken soms even deel 
uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft. Bij het buitenspelen doen ze samen 
met de kinderen het spelletje "Jan Huigen in de ton". 
Als er een helikopter overvliegt en een kind dit opmerkt wordt het leermoment benut en praat de 
beroepskracht over de helikopter. Vervolgens zingen ze het liedje "helikopter, mag ik mee 

omhoog" en wijzen ze naar de helikopter boven hen. 
  
De kinderen kunnen in de tuin met veel natuurlijke materialen spelen (takjes, blaadjes, modder, 
gras) en er staan verschillende bomen waaronder een appel en een walnotenboom. De 
beroepskrachten vertellen over de appels die nog niet rijp zijn en hoe je dit kunt zien en stimuleren 
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de kinderen om dingetjes te verzamelen. Er wordt veel aandacht besteed aan het leerproces hierin 
voor de kinderen. 

  
Sociale competentie 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, 
groepsgesprek,imitatie). Bij het buitenspelen word er veel aandacht besteed aan het samenspelen 
van kinderen, ook van verschillende groepen. Een kindje dat het buitenspelen wat spannend vind 
wordt er toch bij betrokken door de beroepskrachten en de andere kinderen krijgen uitleg over 
waarom het kindje het spannend vind. 
 De beroepskrachten weten hoe baby's zich sociaal ontwikkelen en geven gepaste ondersteuning. 
Bij de oudere baby's worden ontmoetingsgelegenheden gecreëerd op de grond waardoor baby's 

ook contact met elkaar kunnen maken. 
  
Normen en waarden 
Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 
andere kinderen kunnen en doen. Kinderen hebben plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig 
uit te sluiten. 

  

De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol. Zij gedragen zich volgens 
de normen en waarden die in het pedagogisch beleid verwoord staan. 
De beroepskrachten zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen en werken samen. 
 
 
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: 

  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan (op de website ten tijde van de inspectie) 
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Personeel en groepen 

 
  

 
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. 
  
KDV 't Olefantje 
Bij het huidige onderzoek zijn de verklaringen omtrent gedrag getoetst van de medewerkers die in 
dienst zijn gekomen sinds het laatste inspectiebezoek en van de beroepskrachten die aanwezig 
waren tijdens het inspectiebezoek. Tevens zijn de VOG’s van de stagiairs getoetst. 
  

Hierbij is gebleken dat: 

Alle medewerkers beschikten over een geldige verklaring omtrent gedrag en de getoetste VOG’s 
zijn afgegeven voor de aanvang van het dienstverband en bij het overleggen niet ouder waren dan 
twee maanden. 
  
Conclusie 
Tijdens de inspectie blijkt dat op deze locatie wordt 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. 
  
KDV 't Olefantje 

Bij dit onderzoek zijn de diploma’s getoetst van de medewerkers die in dienst zijn gekomen sinds 
het laatste inspectiebezoek en van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het 

inspectiebezoek. 
  
Hierbij is gebleken dat: 
De (van de tijdens het inspectiebezoek aanwezige) beroepskrachten in het bezit zijn van een 
passende beroepskwalificatie conform de huidige cao kinderopvang.  
  
Conclusie 

Tijdens de inspectie blijkt dat op deze locatie wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden 
betreffende de passende beroepskwalificatie. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Algemeen 
Er zijn duidelijke regels voor het maximaal aantal kinderen dat één pedagogisch medewerker 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. 
  
KDV 't Olefantje 
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. 

Hierbij is gebleken dat gedurende het inspectiebezoek de houder conform de bovenstaande eisen 
beroepskrachten heeft ingezet. 
  
Het kindercentrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van 7.45 tot 18.15 uur. De 
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beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: vroege dienst 7.45 - 16.45 uur, 
tussendienst 8.30 - 17.30 uur en late dienst 9.15 - 18.15 uur. De beroepskrachten pauzeren om de 

beurt tussen 12.30 - 14.30 uur. 
  
Conclusie 

Het gevoerde beleid van de houder omtrent de beroepskracht-kindratio voldoet aan de hieraan 
gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Opleidingsplan BBL 
  Presentielijsten 
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Accommodatie en inrichting 

 
De binnenruimte waar kinderen gedurende de opvang verblijven dient passend ingericht te zijn, in 

overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen, waarbij er minimaal 
3,5 m2 speelruimte per kind beschikbaar is. 
  
  
 
Binnenruimte 

 
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
Het kinderdagverblijf is geregistreerd voor maximaal 39 kindplaatsen. 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. 
  

Het kinderdagverblijf beschikt over de volgende 
stamgroepen: Groep  

Maximaal 
aantal 

kindplaatsen  

Beschikbare 
oppervlakte  

Benodigde 
oppervlakte  

Babygroep 9 40 m2 31,5 m2 

Dreumesgroep 11 40 m2 38,5 m2 

Peutergroep 1 15 55 m2 52,5 m2 

Peutergroep 2 4 16 m2 14 m2 

  

 
 
Buitenspeelruimte 
 
Het kinderdagverblijf beschikt over een aangrenzende tuin aan de achterzijde van het pand met 
een oppervlakte van 63 m2. Tevens wordt een tuin met een oppervlakte van 400 m2 gehuurd van 

7:30 - 17:00 uur die te bereiken is via een doorgang achter de tuin. 
  
Eveneens beschikt de baby- en dreumesgroep over een dakterras. Per aanwezig kind in het 
kindercentrum is ten minste 3 m2 buitenspeelruimte beschikbaar. 
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 

kinderen. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
 Inspectierapport 23-09-2014 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 
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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) 

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) 

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) 

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) 

 

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) 
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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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : t Olefantje (Weerdsingel) 

Website : http://www.olefantje.nl 
Aantal kindplaatsen : 39 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf 't Olefantje B.V. 

Adres houder : Weerdsingel O.Z. 24 oz 
Postcode en plaats : 3514AB UTRECHT 
KvK nummer : 30212177 
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 :  L. Dehimi 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

 
Planning 
Datum inspectie : 28-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 04-08-2016 
Zienswijze houder : 05-08-2016 
Vaststelling inspectierapport : 08-08-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-08-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 09-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Utrecht, 05-08-2016 
Zienswijze conceptrapport jaarlijks inspectieonderzoek 28-06-2016 
  

Middels dit schrijven willen wij graag onze zienswijze kenbaar maken die betrekking heeft op het 
rapport naar aanleiding van de inspectie op 04-08-2016. 
  
Wij vinden het fijn dat het pedagogisch klimaat op de groepen als positief beschouwd wordt. Wat 
fijn dat het opvalt dat de leidsters de emotionele veiligheid van de kinderen waarborgen en dat de 
leidsters de mogelijkheden waarborgen om te komen tot de ontwikkeling van de persoonlijke en 
sociale competentie. Hier hechten wij veel waarde aan. 

  
Wij kunnen ons vinden in uw rapport en hebben inhoudelijk dan ook geen opmerkingen. 
  
  

Met vriendelijke groeten, 
  
Ole Bruggink en Lisa Ravelli 

  

 
 
 

 


