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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken zijn de inspectieactiviteiten met
behulp van het model risicoprofiel bepaald.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het onderzoek. Na de feiten over de kinderopvang
en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn in het rapport per
hoofdstuk verder uitgewerkt.
Feiten over kinderdagverblijf `t Hertje
Kinderdagverblijf `t Hertje is een particulier kinderdagverblijf in Ospel, gemeente Nederweert. De
opvanglocatie ligt aan de rand van Nationaal Park De Grote Peel.
Het kinderdagverblijf werkt met een combigroep: dagopvang gecombineerd met buitenschoolse
opvang. De combi-groep, bestaat bestaat hoofdzakelijk uit kinderen in de leeftijd van 0 -4 jaar. De
BSO kinderen zijn meestal broers en/of zussen, of reeds als jong kind geplaatst.
Er wordt gebruik gemaakt van twee binnenspeelruimten en een grote, aangrenzende en
omheinden buitenspeelruimte met een speeltuintje.
De houder heeft op 31 mei `21 een wijzigingsverzoek ingediend voor een ophoging van het aantal
kindplaatsen naar 16.
Hiervoor is incidenteel onderzoek uitgevoerd waarvan een afzonderlijk rapport is opgesteld. Hierin
is geadviseerd de ophoging toe te kennen.
Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door een toezichthouder van de GGD. In de jaren 2017,
2018 en 2019 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. Tijdens de Covid -19 pandemie in het
jaar 2020 heeft er vanwege de lockdown maatregelen geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.
Bevindingen jaarlijks onderzoek 2021
Er zijn tijdens het onderzoek geen tekortkomingen geconstateerd.
Bij ‘t Hertje worden de kinderen opgevangen door deskundige leidsters die vanuit de pedagogische
visie een relatie aangaan met het kind. Door de medewerkers wordt er geïnvesteerd in een goede
relatie met de ouders.
De binnen- en buitenruimten zijn veilig en schoon.
De COVID-19 maatregelen zijn opgenomen in het beleid en worden conform de voorschriften
nageleefd.
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in 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 een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Vera ntwoorde 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.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentru m kenmerkende visie
op de omgang met kinderen is beschreven. De houder draagt er zorg voor dat er op deze
opvanglocatie conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Dat blijkt uit de
praktijkobservatie en het interview met de beroepskrachten en de houder.
De beroepskrachten bespreken hun ervaringen met de houder, die zelf ook als beroepskracht op de
groep werkt. Op vaste momenten is er teamoverleg waarin het pedagogisch handelen (aanpak en
effect op de kinderen ) wordt besproken.
Het pedagogisch beleidsplan wordt actueel gehouden. Dit blijkt onder ander uit de aanpassing die
recent is gedaan vanwege de ophoging van het aantal kindplaatsen voor deze locatie.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Pedagogische praktijk
De observatie vindt plaats op vrijdagmiddag 11 juni 2021.
De pedagogische praktijk is tijdens het onderzoek op de locatie beoordeeld. Alle pedagogische
doelen zijn in de praktijk teruggezien.
Er is waargenomen dat de beroepskrachten;

ieder kind in de groep kennen; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke bijzonderheden.
In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt

Aansluiten op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en waarderen individuele
talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Ze la ten actief merken dat zij het kind begrijpen en
reageren daar adequaat op. Ze accepteren de kinderen zoals ze zijn; geven complimenten,
maken grapjes, hebben oogcontact.

Zich inzetten voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en aankleding van ruimte en
activiteiten

Op een warme en ondersteunende manier reageren op kinderen en op een ongedwongen
manier met hen omgaan.

De kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar. Kinderen worden aangezet tot
sociaal gedrag (elkaar helpen, op je beurt wachten).

Gerichte activiteiten en materialen worden ingezet om kinderen te laten samenspelen. De
groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen. Er wordt ingezet op verbinding,
elkaar helpen en leren van elkaar.
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Verder is waargenomen dat:

Er binnen en buiten voldoende spelmateriaal is voor de verschillende ontwikkelingsgebieden.
Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er
zijn enkele specifieke speelhoeken.

Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare volgorde.

De binnenruimte is fris, overzichtelijk, veilig en schoon. Het spelmateriaal is zichtbaar en
bereikbaar voor kinderen.
Conclusie
Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat de houder de opvang op een
zodanige wijze organiseert, dat dit leidt tot verantwoorde dagopvang/buitenschoolse opvang.
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (2021 Kinderopvang `t Hertje)
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Personeel en groepen
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.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten, stagiaire en pedagogisch
beleidsmedewerker zijn geregistreerd en gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Opleidingseisen
De aanwezige beroepskrachten voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Deze
diploma`s zijn voorgaande inspecties ingezien, er zijn recent geen nieuwe beroepskrachten in
dienst gekomen.
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het onderzoek voldoet de beroepskracht-kindratio. De stagiaire is boventallig. Er wordt
gewerkt met drie vaste beroepskrachten.
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in de gecombineerde groep wordt bepaald op grond van wettelijke rekenregels.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd
van 0-13 jaar.
Er is een totaal overzicht aanwezig van de geplaatste kinderen. Er zijn 9 BSO plaatsingen, dit zijn
meestal broers/zussen van de jongere kinderen in de groep. Het overgrote deel van de combigroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
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Conclusie
De omvang en samenstelling van de gecombineerde groep voldoet aan de wettelijke eisen.
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd 11-06-2021)
(Praktijk)leerovereenkomst (stagiaires 2x PW4 BOL)
Plaatsingsoverzicht (Kinderen 0-13 jaar)
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Veiligheid en gezondheid
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.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Kdv `t Hertje heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de veiligheid en gezondheid van de
kinderen zoveel mogelijk waarborgt. Het beleid Veiligheid en Gezondheid bevat de wettelijke
onderwerpen en is inzichtelijk op de locatie.
De houder houdt het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. Het beleid wordt bijgesteld zodra
er aanleiding voor is of als blijkt dat genomen maatregelen niet effectief en adequaat zijn of
onvoldoende bekend en uitgevoerd worden.
Het binnenklimaat wordt in de gaten gehouden met CO2-meters in de binnenruimtes. Het CO2luchtzuiveringssysteem gaat automatisch aan als het CO2-gehalte te hoog wordt.
Recent is een bijlage 'Protocol Corona maatregelen' aan het beleid toegevoegd. Ok wordt er een
logboek bijgehouden met vermelding welk kind afwezig is en de quarantaine periode.
De Corona beperkende maatregelen worden op de locatie goed nageleefd.
Ouders hebben vanwege de pandemie geen toegang tot het kinderdagverblijf of het aangrenzend
speeltuintje. Kleine mededelingen voor de ouders worden voor het raam aan de voordeur
gehangen, belangrijke mededelingen worden in de “Ouder-groepsapp” van ’t Hertje gezet.
Eventueel kan op afspraak en buiten de opvanguren een gesprek worden ingepland.
Eerste hulp aan kinderen
De houder heeft er voor gezorgd dat er te allen tijde een gekwalificeerde volwassene aanwezig is
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Alle drie de beroepskrachten beschikken over een
geldig kinder EHBO certificaat. In maart `21 zijn er herhalingslessen gevolgd.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de eisen uit de
Wet Kinderopvang. De houder heeft de meldcode vertaald naar de lokale situatie.
Uit het onderzoek blijkt dat de houder de kennis en het gebruik van de meldcode bevordert. De
meldcode is onderdeel van team overleggen. Zorgen over kinderen worden gedeeld en besproken.
Bij vermoedens zal het afwegingskader worden toegepast en waar nodig Veilig Thuis geraadpleegd.
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Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen



Beleid veiligheid- en gezondheid (Kinderopvang `t Hertje 2021)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (1 januari 2021)
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Ouderrecht
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
Oudercommissie
Uit de notulen van de oudercommissie vergadering van 27 mei jl. blijkt dat de houder de ouders
heeft geïnformeerd over de voorgenomen ophoging van het aantal kindplaatsen.
De oudercommissie is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Namens de ouders hebben
2 oudercommissie leden goedkeuring gegeven op het plan.
Conclusie.
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
Notulen oudercommissie (27 mei 2021)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De ho uder 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 omg egaan, 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 ma nier 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 e en 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 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.
(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.
(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;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 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, o nderdeel 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)

13 van 17
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-06-2021
Kinderopvang 't Hertje (KDV en BSO) te Ospel

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voo r het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
Ouderrecht
Oudercommissie
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, b etrekt de houder van
een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij:
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid;
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;
- voedingsaangelegenheden van algemene aard;
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
- openingstijden;
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
- wijziging van de prijs van kinderopvang.
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderopvang 't Hertje (KDV en BSO)

Website

: http://www.kinderopvanghethertje.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000002545543

Aantal kindplaatsen

:6

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Monica van der Putten

KvK nummer

: 14104089

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Limburg-Noord

Adres

: Postbus 1150

Postcode en plaats

: 5900 BD VENLO

Telefoonnummer

: 088-1191200

Onderzoek uitgevoerd door

: A. de Graaf

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Nederweert

Adres

: Postbus 2728

Postcode en plaats

: 6030 AA NEDERWEERT

Planning
Datum inspectie

: 11-06-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 08-07-2021

Zienswijze houder

: 20-07-2021

Vaststelling inspectierapport

: 22-07-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 22-07-2021

Verzenden inspectierapport naar

: 22-07-2021
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gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: 29-07-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze Kinderopvang ’t Hertje
Op vrijdag 11 juni 2021 hebben we onze jaarlijkse GGD inspectie gehad.
De inspectie werd dit keer gedaan door mevr. A. de Graaf.
Het was een aangename kennismaking en een prettig gesprek tijdens de inspectie.
Zoals ieder jaar is de inspectie van de GGD voor ons een belangrijk onderdeel in onze dagelijkse
werkzaamheden met jonge kinderen.
Met in acht neming van de coronamaatregelen heeft mevr. de Graaf enkele uren meegekeken
waardoor ze goed zicht heeft gekregen hoe het beleid van Kinderopvang’t Hertje in de praktijk
wordt gebracht.
Ze was zeer positief en vond het een gezellige groep, waarin veel aandacht is voor de sociale en
educatieve visie voor iedere leeftijd.
Tijdens de inspectie zijn de reguliere aspecten doorgenomen en goedgekeurd.
De pedagogisch medewerkers hebben de inspectie als zeer prettig ervaren. Om vervolgens weer
een mooi inspectierapport met goede feedback terug te krijgen ervaren wij als een groot
compliment.
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