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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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. De
GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek waar
nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Conclusie
Tijdens de inspectie is een tekortkoming geconstateerd binnen het domein Personeel en Groepen:
Een stagiaire heeft geen geldig VOG en staat niet ingeschreven in het Personen Register
Kinderopvang (PRK).
Huidige inspectie
Kinderopvang Alles Kids in Rutten is op 10 januari 2022 bezocht voor een jaarlijks onderzoek. Het
onderzoek vond plaats op een maandagmiddag. De sfeer op beide stamgroepen is ontspannen en
de ruimtes zien er gezellig ingericht uit. Tijdens het bezoek heeft de toezichthouder gesproken met
de aanwezige beroepskrachten en is via mail en telefonisch contact geweest met de houder.
Tijdens de inspectie zijn er 18 kinderen aanwezig met vier beroep skrachten en een stagiaire. De
pedagogische praktijk is geobserveerd, diploma's van de beroepskrachten zijn opgevraagd en
ingezien en het PRK is geraadpleegd op 13-01-2022. Het pedagogische beleidsplan is opgevraagd
bij de houder. Deze is inhoudelijk niet beoordeeld. Een nadere toelichting staat beschreven in het
rapport.
Algemene informatie
De houder exploiteert kinderdagverblijf (KDV) en Buitenschoolse opvang (BSO) Alles Kids sinds 30
oktober 2020 aan de Sportweg 52A te Rutten (voorheen Buitenom 1 te Ru tten, bron LRK). Het KDV
en de BSO bevinden zich gezamenlijk met twee basisscholen en het Dorpshuis in een
multifunctioneel, nieuw pand.
De houder is sinds 1 januari 2014 verantwoordelijk voor alle aangesloten vestigingen van Alles
Kids.
Inspectiegeschiedenis
Onderzoek voor registratie: Op 30 oktober 2020 heeft de houder bij Gemeente Noordoostpolder
een aanvraag voor registratie van het kinderdagverblijf met 28 kindplaatsen, in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) ingediend. Op 19 november 2020 heeft de toezichthouder samen met
de houder, een bezoek gebracht aan het nieuwbouw pand waaraan nog inrichtingswerkzaamheden
verricht werden. Bij de bezichtiging vertelde de houder over de inrichting van de ruimten, is
aandacht geweest voor de nog uit te voeren werkzaamheden zoals het inrichten (meubilair) van de
binnenruimten, en de buitenruimten (omheiningen ed.). Ook is o.a. aandacht geweest voor het
ventilatiesysteem en inrichting m.b.t. het vier-ogen-principe. Het advies is: Opnemen in het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
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In het inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de
verschillende domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens
dit onderzoek zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te
leveren op dit inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage
achterin dit rapport.

Adv ies aan College v an B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform h andhavingsbeleid.
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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 vaardigheden
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.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/o f besproken is.
Pedagogisch beleid
Op kinderdagverblijf (KDV) Alles Kids wordt gewerkt met het pedagogisch beleidsplan
Kinderopvang Alles Kids (zonder datum) en 2 werkplannen voor het KDV (versie 2021).
Handelen conform beleid
Uit gesprek met beroepskrachten en observatie van hun handelen blijkt dat zij voldoende bekend
zijn met het pedagogisch beleid van KDV Alles Kids.
Conclusie
KDV Alles Kids beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er voldoende zorg
voor dat er op het KDV volgens het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Pedagogische praktijk
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Dit observatie instrument
is gebaseerd op de definitie van “verantwoorde kinderopvang” zoals dit in de Wet kinderopvang
staat beschreven:
De kinderopvangondernemer draagt 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, en
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.
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De toezichthouder citeert enkele zinnen uit het observatie -instrument die betrekking hebben op het
geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met voorbeelden uit de praktijk. De
illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en geven niet een volledig beeld van de
praktijksituatie. De toezichthouder baseert haar beoordeling op de gegeven voorbeelden en overige
signalen die tijdens de observatie zijn ontvangen.
De observatie van het pedagogisch handelen vindt plaats op een maandagmiddag in tw ee
stamgroepen. Er zijn in totaal 18 kinderen aanwezig.
a) Emotionele veiligheid
Citaat: Aandacht (0-1)
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten m eer dan de helft van de tijd gericht op de
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.
Observatie:
Baby X krijgt een fles bij een beroepskracht op schoot. De beroepskracht is met X in een rustige
hoek van de groepsruimte gaan zitten in een stoel. De baby drinkt ontspannen en de
beroepskracht volgt het drinken. Als baby X klaar is z et de beroepskracht X recht op haar schoot
en praat zachtjes tegen X en kijkt X aan. Ze zegt bijvoorbeeld "Lieverd, je slap gaat nu helemaal
af". X speelt met de vingers van de beroepskracht en de beroepskracht reageert hierop.
b) Persoonlijke competentie
Citaat: Zichtbaarheid resultaat (1-4)
De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf
gem aakt. Er is v erband tussen (een deel van) de werkjes of rapportages in de groepsruimte, en
thema-activiteiten.
Observatie: Op de peutergroep liggen knutselwerkjes te drogen. Het zijn vossen gemaakt van
karton en crêpepapier. Een beroepskracht vertelt dat ze nu werken met het thema "Vos gaat een
eindje rijden" en dat de kinderen de knutselwerken vanochtend hebben gemaakt. In een hoek
staat een boek van het thema met daarbij een rijdende vos van hout.
Op de babygroep hangen knutselwerkjes van wanten en mutsen, ogenschijnlijk gemaakt door
dreumesen.
c) Sociale competentie
Citaat: Inrichting ruimte (0-1)
De inrichting van (een deel van) de ruimte sluit aan op de behoefte van baby’s.
Observatie: Op de babygroep is in het midden een grondbox aanwezig waarin baby's, die daar
behoefte aan hebben, rustig kunnen liggen aldus een beroepskracht. Er staat een babygym in.
Positieve sfeer (0-4)
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun m edev erantwoordelijkheid voor
een positieve sfeer en omgang met elkaar.
Observatie:
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Als kind X uit bed komt en door een beroepskracht op de peutergroep wordt gebracht, zegt
een andere beroepskracht "Goedemiddag X, heb je lekker geslapen?"
Als kinderen mee helpen met opruimen zegt een beroepskracht "Is het helemaal opgeruimd?
Top!"
Kind X komt kijken bij de beroepskracht die baby Y drinken geeft. X aait de baby. "Dat is lief
zeg" zegt de beroepskracht en lacht daarbij naar X.
Als kind Z contact zoekt met een beroepskracht neemt ze haar op schoot en zegt bijvoorbeeld
"Wie is dat dan en die?" Z geeft antwoord "Goed zo" zegt de beroepskracht.

d) Waarden en normen
Citaat: Sociale oefenplaats (1-4)
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan
en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen,
op je beurt wachten, anderen laten uitpraten).
Observatie: Op de peutergroep wordt aan tafel gedronken. X wil al graag zingen voor het fruit. De
beroepskracht zegt "Eens even kijken. X heeft zijn drinken nog niet op. Dan wachten we nog even
op X voordat we gaan zingen. Voor het zingen zegt de beroepskracht "Zijn jullie er klaar voor?".
"Jaaa, zeggen de kinderen in koor". En er wo rdt samen gezongen
Conclusie
Er wordt voldoende zorg gedragen voor het waarborgen van verantwoorde dagopvang.
Gebruikte bronnen




Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Alles Kids)
Pedagogisch werkplan (Peutergroep en babygroep versie 2021)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Kinderopvang Alles Kids is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Besloten Vennootschap
(BV). De voorziening is geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK). De verificatie
van de VOG rechtspersoon (RP) heeft in het verleden plaatsgevonden en is toen geaccordeerd. De
voorziening is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. De BV heeft 1 bestuurder
(natuurlijk persoon). De bestuurder is ingeschreven in het PRK en gekoppeld aan de houder
Kinderopvang Alles Kids B.V .
De twee aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven in het Personenregister (PRK) en gekoppeld
aan de houder. En na inschrijving en koppeling in het PRK met hun werkzaamheden begonnen.
Niet voldaan
De aanwezige stagiaire staat niet ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Bij
navraag bij de houder stuurt de houder een VOG die is afgegeven op 21 juni 2021. De houder
geeft aan te zijn vergeten om haar in te schrijven in het PRK. Op 14-01-2022 heeft de houder in
een telefonisch contact met de toezichthouder laten weten dat een nieuwe VOG is aangevraagd. De
stagiaire zal haar stage vervolgen zodra de VOG binnen is en registratie en koppeling in het PRK in
orde is gemaakt, aldus de houder.
Conclusie
De houder draagt onvoldoende zorg voor inschrijving en koppeling in het PRK.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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;
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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 zulle n hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
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
De aanwezige twee beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Beleidsmedewerker/coach
De beleidsmedewerker/coach is de bestuurder en er wordt een externe coach ingezet. Beide
beschikken over een passende opleiding die valt onder de kwalificatie -eis zoals genoemd in de cao
Kinderopvang.
Conclusie
De houder draagt voldoende zorg voor de inzet van gekwalificeerd personeel.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op moment van inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten aanwezig.
Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl.
Groep
babygroep 0-2
peutergroep 24

Aantal
kinderen
2x 0-jarige
5x 1-jarige
11

Aantal aanwezige
beroepskrachten
2
2

Benodigde
beroepskrachten
2
2

In de categorie van 0 tot 2 jaar mogen 2 beroepskrachten tot en met 8 kinderen opvangen. In de
categorie van 2 tot 3 jaar mogen 2 beroepskrachten tot en met 16 kinderen opvangen. De
uitkomst kan veranderen als de groepssamenstelling wordt aanpast.
Conclusie
Er wordt aan de eisen van beroepskracht-kindratio voldaan.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kindercentrum beschikt over twee stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in 1 stamgroep:
Groepsnaam aantal kinderen Maximale groepsgrootte
peutergroep 11
16
babygroep
7
14
Conclusie
Er wordt voldaan aan de stabiliteits-eisen voor de opvang.
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Kennisbevordering
De houder heeft de kennis en het gebruik van de meldcode bevorderd. Dit blijkt uit:

De kennis die een beroepskracht heeft over de inhoud en het stappenplan van de meldcode.
De beroepskracht vertelt hierover in gesprek;

Informatie over aandacht die is besteed aan de meldcode kindermishandeling wat staat
beschreven in de notulen van het teamoverleg van 10 januari 2022;

De houder heeft 4 certificaten opgestuurd "werken met de meldcode" die zij, pedagogisch
beleidsmedewerker en 2 beroepskrachten hebben gevolgd. In de notulen van 10 januari 2022
staat beschreven dat de andere beroepskrachten deze training het komen jaar gaan volgen.
Conclusie
De houder bevorderd de kennis van de meldcode kindermishandeling voldoende.
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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 st eeds 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 re cent 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 opleiding 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 gro nd 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)

Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderopvang Alles Kids

Website

: http://www.alleskidsrutten.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000034594701

Aantal kindplaatsen

: 28

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang Alles Kids B.V.

Adres houder

: Sportweg 52A

Postcode en plaats

: 8313 AR Rutten

KvK nummer

: 65921763

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Flevoland

Adres

: Postbus 1120

Postcode en plaats

: 8200 BC LELYSTAD

Telefoonnummer

: 088-0029910

Onderzoek uitgevoerd door

: M. Smid

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Noordoostpolder

Adres

: Postbus 155

Postcode en plaats

: 8300 AD EMMELOORD

Planning
Datum inspectie

: 10-01-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 17-01-2022

Zienswijze houder

: 18-01-2022
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Vaststelling inspectierapport

: 18-01-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 18-01-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 18-01-2022

Openbaar maken inspectierapport

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Ontvangen op 18-01-2022:
Zienswijze GGD inspectie 10 januari KDV Alles Kids Rutten.
Tijdens de inspectie blijkt dat een stagiaire niet is ingeschreven in het PRK. Voorafgaand aan de
stage is er wel een VOG afgegeven en een verzoek gedaan aan de stagiaire om zich in te schrijven
in het PRK. Helaas is dit niet afgerond en hebben we niet gecontroleerd of ze zich daadwerkelijk
heeft ingeschreven. Inmiddels is er een nieuwe VOG aangevraagd om zich alsnog te laten
inschrijven in het PRK en tot die tijd is de stage stopgezet.
Het betreft hier een menselijke fout, welke nog niet eerder is voorgekomen bij Alles Kids. In de
toekomst zullen we hier beter op toezien.
Met vriendelijke groeten,
Kinderopvang Alles Kids,
Jeske de Haan
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