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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 gedaan 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 

Huidig onderzoek 

De toezichthouder bezoekt KDV Zonnepret onaangekondigd voor het jaarlijks onderzoek. Op 

moment van onderzoek zijn de twee locaties van KDV Zonnepret op deze vestiging 

samengevoegd. Door de coronapandemie is het kindaantal teruggelopen en is het (tijdelijk) niet 

rendabel om twee vestigingen in exploitatie te houden.  

De locatiemanager is langdurig ziek. Eén van de (BSO-) beroepskrachten neemt haar taken over.  

 

Op het KDV zijn 8 kinderen van 0 tot 4 jaar aanwezig met 2 beroepskrachten. De sfeer op het KDV 

is vrolijk en ontspannen. De toezichthouder observeert de pedagogische praktijk, spreekt met de 

beroepskrachten en de tijdelijke locatiemanager. Benodigde documenten worden nagestuurd.  

De toezichthouder constateert geen tekortkomingen. 

 

Algemeen 

Kinderopvang Zonnepret is een kleinschalig kindercentrum in Almere Kruidenwijk met één groep 

van maximaal 16 kinderen van 0 tot 2 jaar. Aan de overkant van de straat is KDV Zonnepret voor 

kinderen van 2 tot 4 jaar. De houder heeft ook een vestiging voor BSO in basisschool Digitalis aan 

het Rolklaverpad. De houder is Kinderopvang Zonnepret B.V. met Orfeu Holding B.V. als 

bestuurder. Dhr. O.R. Caïro is bestuurder en enig aandeelhouder van deze holding. 

 

Inspectiegeschiedenis vanaf 2018 

25-09-2018: Jaarlijks onderzoek. Bij dit onderzoek blijkt dat de houder, na het herstelaanbod, 

voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 

18-11-2019: Jaarlijks onderzoek; Er wordt een observatie van de accommodatie en pedagogische 

praktijk uitgevoerd. De toezichthouder spreekt met de beroepskrachten en leidinggevende. 

Benodigde documenten worden nagestuurd. De toezichthouder constateert geen tekortkomingen. 

 

 

In dit 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. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij 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 hij 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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

KDV Zonnepret heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld.  

Uit observatie blijkt dat beroepskrachten voldoende bekend zijn met het pedagogisch beleid van 

Kinderopvang Zonnepret. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor gezonde voeding, wordt er gewerkt 

met vaste beroepskrachten en is er aandacht voor vriendschappen tussen kinderen. 

Uit notulen van het werkoverleg blijkt dat er kindbesprekingen worden gehouden waarbij 

(pedagogische) aandachtspunten per kind worden benoemd. 

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 s tructuur 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. 

 

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 pretenderen niet een volledig beeld van de 
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praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar inzicht en mening op de gegeven 

voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige signalen. 

 

Situatie: 

De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op een maandagochtend. Er zijn 8 

kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. wanneer de toezichthouder arriveert spelen de 

kinderen vrij in de groepsruimte. Dan gaan ze hun speelgoed opruimen en aan tafel voor thee met 

een cracker of beschuit. Er wordt voorgelezen en er worden gesprekjes gevoerd. Na het 

tafelmoment worden kinderen verschoond of gaan naar de toilet en mogen daarna weer vrij 

spelen. 

 

Observaties: 

a) Citaat: Respectvol contact.  

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 

 

Observatie: De beroepskrachten reageren alert op signalen van de kinderen. Bijvoorbeeld: Een 

baby wordt aan tafel gezet en begint te huilen. De beroepskracht zet een kralenrekje voor haar 

neer en ze is afgeleid en stil. 

Aan tafel laat een dreumes haar cracker met smeerkaas op de grond vallen. Het meisje kijkt naar 

de beroepskracht en zegt zachtjes "ohoh". De beroepskracht reageert direct "Wat is er X? Heb je je 

cracker laten vallen?" 

Een jongen is voor de derde keer op het KDV om te wennen. De beroepskracht kijkt naar hem en 

vraagt "X, ben jij naar de kapper geweest?", de jongen lacht en knikt ja. 

 

b) Citaat: Dagprogramma. 

De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 

ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor 

gesprek en leermomenten. 

 

Observatie: Het dagprogramma heeft vaste onderdelen en rituelen en die zijn zichtbaar bekend bij 

de kinderen, zoals het speelgoed opruimen voor het aan tafel gaan. De keuze van eten voor ieder 

kind: maiswafel of beschuit, wel of geen boter, kaas of vleeswaren. Na het eten vraagt de 

beroepskracht "Wie is er klaar? Als je klaar bent mag je van tafel, maar eerst een schone luier of 

naar de toilet". De kinderen gaan naar de toilet en worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te 

doen (broek aan/uit, handen wassen, gezicht schoonmaken) Dan kiezen ze een activiteit in één van 

de speelhoeken zoals de bouwhoek, de huishoek of de "rusthoek" (hoek met zachte kussens en 

stoel). 

De beroepskrachten vertellen dat ze later op de dag een knutselactiviteit hebben voor de kinderen, 

namelijk het maken van een schoentje (om te zetten voor de Sint). In de groepsruimte hangen 

Sinterklaasmutsen die al eerder geknutseld zijn. 

 

 

c) Citaat: Stimulerend contact.  

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. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek met 

individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep. 

 

Observatie: Aan tafel worden verschillende gesprekjes gevoerd, bijvoorbeeld over 

schoencadeautjes van Sinterklaas en over mondkapjes. De beroepskracht stimuleert de 

gesprekken door vragen te stellen en adequaat te reageren op wat kinderen vertellen. Wanneer de 

kinderen medewerkers van de gemeentelijke plantsoenendienst buiten zien en vragen wat zij doen, 

besteedt de beroepskracht daar even aandacht aan. 
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Wanneer een meisje zegt dat ze het niet goed kan zien omdat een ander kind haar zicht 

belemmert, zegt de beroepskracht "Dan vraag je X: wil je op je billen gaan zitten?". Het meisje 

stelt de vraag aan X. Deze reageert niet gelijk. De beroepskracht vraagt "X, hoor je wat ze 

vraagt?". "Ja!" zegt X en gaat zitten. 

 

 

d) Citaat: Eenduidig handelen.  

Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 

wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 

behoefte van individuele kinderen. 

 

Observatie: De beroepskrachten herinneren kinderen aan verschillende regels en afspraken, 

bijvoorbeeld: 

- Na het vrij spelen worden kinderen door de beroepskracht gestimuleerd om het spelmateriaal 

waar ze mee speelden op te ruimen. 

- Kinderen die hoesten of niezen, worden gewezen op "arm voor je mond!" waarbij de 

beroepskracht de beweging voor doet. 

- Een kind praat met volle mond. De beroepskracht zegt "Wat zeg je? Je mond is vol, als je je 

mond leeg eet, dan kan ik je verstaan." 

- Een kind is naar de wc geweest. De beroepskracht vraagt "Is het gelukt? Heb je je handen 

gewassen?" 

 

 

Conclusie: Er wordt voldoende zorg gedragen voor het waarborgen van verantwoorde dagopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Opvanglocatie en pedagogische praktijk d.d. 30-11-2020 09.15-10.35 uur) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2018) 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De 5 beroepskrachten die op deze locatie werkzaam zijn, staan geregistreerd in het Personen 

Register Kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie: De houder draagt voldoende zorg voor registratie en koppeling in het PRK. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De  2 beroepskrachten die op moment van inspectie aanwezig zijn, zijn in bezit van diploma's die 

kwalificeren voor het werken in de kinderopvang. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerker is langdurig ziek. Zij wordt vervangen door één van de 

beroepskrachten die ook al de functie van pedagogisch coach vervulde. Zij is in bezit van een HBO-

diploma en een diploma 'HBO Coaching voor de kinderopvang' bij Werkend Leren/Windesheim.  

Deze diploma's kwalificeren voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

 

Conclusie: Het personeel op dit KDV is voldoende gekwalificeerd. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Op moment van inspectie zijn er 8 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. De baby- en 

peutergroep zijn op dat moment samengevoegd. Er wordt voldaan aan de b-k-r, want in de 

categorie van 0 tot 4 jaar mogen 2 beroepskrachten tot en met 12 kinderen opvangen. 

 

De toezichthouder vraagt het dienstrooster en de presentielijst van de voorgaande week op en 

constateert daarin geen tekortkomingen. 

 

Conclusie: De houder draagt voldoende zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten op het 

aantal aanwezige kinderen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder werkt met twee stamgroepen: een groep voor 0 tot 2 jarigen en een groep met 2 tot 4 

jarigen. Op deze locatie wordt opvang geboden aan de 0 tot 2 jarigen. De 2 tot 4 jarigen op de 

locatie aan de overkant van de straat. 
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Echter, door de corona-pandemie is het aantal kinderen in de opvang terug gelopen. De houder 

voegt de twee stamgroepen nu samen en biedt ze opvang op deze locatie aan het Rolklaverpad. De 

vaste beroepskrachten van beide stamgroepen zijn aanwezig. 

 

De houder gaat zich beraden over het te voeren beleid, wanneer het kindaantal laag blijft. De 

houder denkt hier in januari 2021 een beslissing over te kunnen nemen. 

 

Conclusie: De houder werkt tijdelijk met een samengevoegde verticale stamgroep. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Opvanglocatie en pedagogische praktijk d.d. 30-11-2020 09.15-10.35 uur) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten (week 48, 2020) 

 Personeelsrooster (week 48, 2020) 

 Notulen teamoverleg (d.d. 02-11-2020) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kle ine 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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

In maart 2020 is de Meldcode kindermishandeling besproken in de algemene vergadering, geeft de 

tijdelijke locatiemanager aan. In mei was de opvang gesloten vanwege de algemene 

coronamaatregelen van de overheid. Alle medewerkers hebben toen de opdracht gekregen om 

thuis aandacht te besteden aan o.a. de Meldcode.  

Er is het afgelopen jaar geen melding gedaan bij Veilig Thuis, wel is er extra aandacht voor 

kinderen die al in beeld zijn van Veilig Thuis en Jeugdzorg. 

 

Conclusie: De houder draagt voldoende zorg voor het bevorderen van kennis en gebruik van de 

Meldcode. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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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 steeds 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 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. 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. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 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 recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 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 Zonnepret 

Website : http://www.zonnepret.com 

Vestigingsnummer KvK : 000034783741 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Zonnepret B.V. 

Adres houder : Parallelweg 124 14 

Postcode en plaats : 1948 NN Beverwijk 

KvK nummer : 66131820 

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 Oortwijn 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300 AE ALMERE 

 

Planning 

Datum inspectie : 30-11-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 08-12-2020 

Zienswijze houder : 10-12-2020 

Vaststelling inspectierapport : 11-12-2020 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 11-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-12-2020 

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. 

 

Wij hebben het concept rapport aandachtig gelezen en er kennis van genomen. Wij  kunnen ons 

vinden in de bevindingen in het rapport. 

Wij zullen daarom geen zienswijze indienen. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Raida Kamminga Rizkallah 

Kinderopvang Zonnepret 
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