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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 

Algemeen: 
Kits Oonlie Alkmaar is gevestigd in de basisschool Cocon, in de wijk Daalmeer. 

Er worden in één groep maximaal 14 peuters opgevangen in de leeftijd van 2 en 3 jaar, op 5 

ochtenden in de week. 
De opvang heeft de beschikking over een lichte ruimte, ingericht met diverse herkenbare 

speelhoeken. 
Een deel van de buitenruimte van de school kan worden gebruikt. 

Op deze locatie is ook een buitenschoolse opvang gevestigd, waarvan een apart inspectierapport 

verschijnt. 
  

Inspectiehistorie: 
Tijdens het jaarlijks onderzoek in mei 2013 waren enkele nieuwe voorwaarden voor het 

pedagogisch beleidsplan nog niet hier in opgenomen. De ontbrekende informatie was wel 
beschreven in andere, inzichtelijke documenten. De houder heeft aangegeven de informatie ook in 

het pedagogisch beleidsplan te zullen opnemen. 

Tijdens de vorige jaarlijkse inspectie in 2014 zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
  

Inspectie: 
Tijdens de inspectie is gesproken met beroepskracht en vrijwilliger, er zijn documenten ingezien en 

er is een (pedagogische) observatie uitgevoerd. 

Er is contact geweest met de houder, en enkele documenten zijn door haar opgestuurd ter 
beoordeling. 

  
Conclusie: 

Aan de meeste voorwaarden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt 
voldaan. 

Er is ondanks actieve werving door de houder geen oudercommissie. Zie hiervoor de toelichting in 

dit rapport. 
  

  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

Houder werft actief leden voor een oudercommissie. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch 
beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de 

praktijk. 

  
Tijdens dit onderzoek is onderzocht of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen 

naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan specifiek. 
  

 
Pedagogische praktijk 

 

De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleid door de inzet van een 
pedagogisch adviseur en werkbegeleider. 

De pedagogisch werkbegeleider komt op de locatie om te helpen bij drukte, observaties uit te 
voeren en te adviseren bij vraagstukken. 

In werkoverleggen wordt het pedagogisch beleid besproken en indien nodig bijgesteld. 

  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 

pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. 
In dit instrument staan indicatoren waarmee de uitwerking van de vier competenties in de praktijk 

worden beoordeeld. 
Citaten uit dit veldinstrument zijn cursief weergegeven. 

  

Uit het inspectiebezoek is gebleken dat tijdens de observaties aan de getoetste voorwaarden van 
de pedagogische praktijk werd voldaan. 

  
Praktijkvoorbeelden: 

  

Emotionele veiligheid: 
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 

(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal 
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 

Voorbeeld: de beroepskracht vertelt wat ze gaat doen alvorens een kindje uit de kinderstoel te 
tillen, en noemt daarbij ook zijn naam. Bij het verschonen wordt rustig contact gemaakt, het kindje 

reageert daarop met een lach. 

  
Persoonlijke competenties: 

Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden.  

De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf 

gemaakt. Er is verband tussen (een deel van) de werkjes of rapportages in de groepsruimte, en 
thema-activiteiten.  

Voorbeeld: er wordt gewerkt met het VVE programma Uk en Puk. Het thema wisselt per 6 weken, 
en tijdens de inspectie was dit 'knuffels'. Er is een hoek ingericht waar de kinderen kunnen 

'snoezelen' met knuffels en aan de muur hangen knutsels rond dit thema. Tijdens de opvang is er 
ruimte voor vrij spel, bijvoorbeeld bij het buiten spelen, en activiteiten zoals verven, rond het 

thema. 
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Sociale competenties: 
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 

onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 
inhoud en voortgang van het gesprek.  

Voorbeeld: aan tafel vertelt een kindje over haar Elsa tas. De vrijwilliger vraagt wie er ook zo'n tas 
heeft, of misschien een tas van Sesamstraat. De kinderen vertellen om de beurt wat ze voor tas 

hebben. 

  
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties.  

  
  

 

Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, 

stagiaires en beroepskrachten in opleiding.  
  

Tijdens de inspectie is onder andere gekeken naar verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en 

aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio). 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 

Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid 
continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue 

screening. 

  
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) 

van personen werkzaam bij het kindercentrum beoordeeld. Iedereen in die steekproef is in bezit 
van een geldige VOG. 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
 

Passende beroepskwalificatie 
 

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef de diploma’s van de beroepskrachten 
beoordeeld. Iedereen in die steekproef beschikt over een voor de werkzaamheden passende 

beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen. 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

 
Opvang in groepen 

 

De opvang vindt plaats in één groep met maximaal 14 kinderen van 2 en 3 jaar. 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 
 

Beroepskracht-kindratio 
 

Tijdens de inspectie waren 7 kinderen aanwezig met een beroepskracht en een vrijwilliger. 

Hieruit, en uit een steekproef van presentielijsten en rooster van de afgelopen weken, is gebleken 
dat aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan. 

  
 

Gebruikte bronnen: 

  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 

  Presentielijsten (juni 2015) 
  Personeelsrooster (juni 2015) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid 

in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat 
de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 

mogelijk is gewaarborgd. 
  

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke 

risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering 
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. Tevens is beoordeeld of de 

houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt, de 
kennis hiervan bevordert en hoe de uitvoering van het vierogenprincipe zich uit in de praktijk. 

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (rivg) is in juni 2015 opnieuw uitgevoerd. 
De maatregelen om risico's te beperken zijn gevat in huisregels en protocollen, inzichtelijk op de 

locatie. 
In werkoverleggen worden telkens delen uit het beleid besproken eventueel bijgesteld. 

Ongevallen worden geregistreerd, en er worden jaarlijks ontruimingsoefeningen gedaan, zowel met 

als zonder kinderen. 
  

Aan de getoetste voorwaarden voor rivg wordt voldaan. 
 

Meldcode kindermishandeling 
 

Tijdens de inspectie is beoordeeld of de meldcode kindermishandeling aanwezig is en of deze 

inhoudelijk aan de gestelde eisen voldoet. In een gesprek met de beroepskrachten is geïnformeerd 
naar de kennis inzake de meldcode en het te bewandelen traject in het geval van een vermoeden 

van kindermishandeling. 
  

Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor meldcode kindermishandeling.  

  
Ter informatie: 

De GGD Hollands Noorden geeft vanaf 1 januari 2015 vorm aan de Steunpunten Huiselijk Geweld 
(SHG) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) in de regio Noord-Holland Noord. 

SHG en AMK heten vanaf 1 januari 2015 ‘Veilig Thuis’. In een brief, eind 2014, zijn alle betrokken 
organisaties, zoals kindercentra en peuterspeelzalen, daarover geïnformeerd. 

 

Vierogenprincipe 
 

De houder dient een beleid te hebben opgesteld zodat alle beroepskrachten en beroepskrachten in 
opleiding bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 

Op de groep zijn altijd twee volwassenen aanwezig. Indien een beroepskracht volgens de 

beroepskracht-kindratio alleen werkt wordt een vrijwilliger ingezet.  
De opvang is gevestigd in een basisschool, zodat ook andere volwassenen en leerkrachten extra 

paren ogen en oren vormen. 
  

Op basis van bovengenoemde heeft de houder bij de implementatie van het vierogenprincipe de 
ruimten en momenten die een hoog risico vormen, voldoende in beeld gebracht. 

 

Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid (juni 2015) 

  Risico-inventarisatie gezondheid (juni 2015) 

  Ongevallenregistratie 
  Veiligheidsverslag 

  Gezondheidsverslag 
  Huisregels/groepsregels 

  Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de wijze waarop de houder 

de ouders betrekt en informeert inzake het beleid van de organisatie, medezeggenschap en de 
klachtenregeling. 

  
Onderzocht is of ouders juist geïnformeerd zijn over de gang van zaken in het kindercentrum en 

over het meest recente inspectiebezoek van de GGD. Beoordeeld is of ouders in de gelegenheid 

gesteld zijn medezeggenschap uit te oefenen.  
  

 
Informatie 

 
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid door middel van: 

-intakegesprek 

-website 
-nieuwsbrieven. 

 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor informatievoorziening. 

 

 
Oudercommissie 

 
Er zijn nog geen ouders bereid gevonden om in een oudercommissie zitting te nemen. 

De houder werft actief leden door ouders hiervoor te benaderen: 
- bij het intakegesprek 

- door middel van een poster op de locatie 

- tijdens het klanttevredenheidsonderzoek  
- via de website. 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 

 

 
 

 De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

   

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Website 

  Nieuwsbrieven 
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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) 
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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)  

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 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) 

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) 
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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 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)  

 

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 en 
peuterspeelzaalwerk) 

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 en 
peuterspeelzaalwerk) 

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)  
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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders 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) 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kits Oonlie Alkmaar 
Website : http://www.kits-oonlie.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang Kits Oonlie 

Adres houder : De Hoefsmid 9 

Postcode en plaats : 1851 PZ HEILOO 
Website : www.kits-oonlie.nl 

KvK nummer : 50343750 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw A. Veldhuis 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Alkmaar 
Adres : Postbus 53 

Postcode en plaats : 1800 BC ALKMAAR 
 

Planning 

Datum inspectie : 01-07-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 05-08-2015 

Zienswijze houder : 13-08-2015 
Vaststelling inspectierapport : 13-08-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-08-2015 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-08-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 14-08-2015 
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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. 

 
 
 

 


