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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risicogestuurd 
toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze 
inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met 

aandachtspunten uit vorige inspecties en nieuwe wetgeving. 

 
Beschouwing 
Algemene informatie 
Kindcentrum De Plataan is een kindcentrum van KOO Meppel. Dit kindcentrum is gevestigd in 
Multicultureel centrum De Plataan in Meppel. In het multicultureel centrum is ook een school, een 
bibliotheek, een speel-o-theek en het Scala centrum voor Kunsten gevestigd. 
Naast de buitenschoolse opvang (BSO) is er tevens een kinderdagverblijf (KDV) op de locatie 

gevestigd. 

  
Op de BSO kunnen maximaal 30 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van vier tot twaalf 
jaar. Er is momenteel één basisgroep. De BSO maakt gebruik van verschillende ruimten in het 
multicultureel centrum, afhankelijk van het thema van die dag (bijv. kunst of dans) 
 

Inspectiegeschiedenis 
Kindcentrum De Plataan is gestart in 2014. 
  
In 2015 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden i.v.m. tekortkomingen t.a.v. het 
pedagogisch beleidsplan. Tijdens het nader onderzoek bleek dat het beleidsplan was aangepast en 
voldeed aan de gestelde eisen. 
  

Op 24 oktober 2016 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 
Tijdens het jaarlijks onderzoek is gebleken dat er niet voldaan wordt aan domein pedagogisch 
klimaat, domein personeel en groepen, domein veiligheid en gezondheid en domein ouderrecht. 
Tijdens het nader onderzoek bleek dat er werd voldaan aan alle gestelde eisen. 
  

Bevindingen huidige inspectie 
Tijdens deze inspectie is er gesproken met de aanwezige beroepskrachten. De beroepskrachten 

namen de tijd, om de toezichthouder te woord te staan. De beroepskrachten stelden zich open en 
deskundig op. De aanwezige beroepskrachten kunnen beleid, afspraken en regels duidelijk 
verwoorden aan de toezichthouder. 
  
Tijdens dit jaarlijks onderzoek is gebleken dat er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden. 
  

De locatie voldoet aan de eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen 
(WKO). 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding 
  
Binnen dit domein wordt het pedagogisch beleid op inhoud getoetst en zijn de volgende 
competenties geobserveerd en beoordeeld; 

  
- emotionele veiligheid; 
- persoonlijke competentie; 
- sociale competentie; 
- overdracht van normen en waarden. 
  

Het handelen van de beroepskrachten met betrekking tot de vier pedagogische basisdoelen wordt 

beschreven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument observatie kindercentrum. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleid voldoet aan de gecontroleerde voorwaarden. 
 

 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd in een groep. Op basis van deze observaties 
constateert de toezichthouder dat er zorg wordt gedragen voor het waarborgen van de emotionele 
veiligheid van de kinderen, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties van de 

kinderen en de overdracht van normen en waarden. Hierna zijn enkele voorbeelden beschreven 
waarop dit oordeel is gebaseerd. 
  

Observatie; 
De beroepskrachten zijn goed op de hoogte van het pedagogisch beleid. 
In de groep zijn 9 Kinderen en 1 beroepskracht. Er zijn 2 BSO kinderen van een andere BSO 
samengevoegd met de BSO kinderen van de Plataan. 

  
De kinderen spelen buiten op het schoolplein. 
De spelmaterialen van school mogen gebruikt worden. De kinderen rijden rond op skeelers en 
spelen op de klimrekken. 
Als het gaat regenen gaan de kinderen naar binnen. 
De beroepskracht legt duidelijk uit wat de regels en afspraken zijn. "Binnen mogen de skeelers uit, 
anders vallen jullie." 

  
De kinderen hebben een vakantiedoos gemaakt. In de doos hebben ze verschillende knutsels zitten 
die ze tijdens de vakantie hebben gemaakt. 
Als ouders de kinderen op komen halen, geeft de beroepskracht een overdracht over wat ze die 
dag hebben gedaan. 
  

Na het buiten spelen mogen de kinderen even vrij spelen in de groep. Als ze een cracker gaan eten 
mogen de kinderen allemaal meehelpen. 
"Meiden, we gaan zo een cracker eten, als we eerst even met z'n allen gaan opruimen, kunnen we 
daarna wat eten." 
"Jullie mogen allemaal meehelpen, want ik zie maar een paar opruimen en dat vind ik niet 
helemaal eerlijk." 
  

De kinderen worden gestimuleerd om samen te werken. " P. weet jij waar die bak moet staan? K. 
wil jij aan haar laten zien waar die bak moet staan?" 
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Als de kinderen een cracker krijgen, mogen ze de cracker zelf smeren. 
De afspraak is dat ze eerst zelf proberen om de cracker zelf te smeren. Als het niet lukt, helpt de 

beroepskracht. 
"Willen jullie nog even blijven zitten, want B is nog aan het eten. Ik vind het wel zo leuk om op 
elkaar te wachten." 

  
In het beleidsplan wordt gesproken over het Dalton principe. De beroepskracht vertelt dat je dat in 
de BSO terug ziet. De kinderen smeren zelf de crackers en worden gestimuleerd om samen te 
werken. 
  
  
 

  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan (Ped beleidsplan 1-1-2014) 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Inleiding; 

  
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en 
een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio (BKR) en de basisgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters 
en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van de volgende medewerkers zijn beoordeeld; 
- 7 beroepskrachten 
- 4 stagiaires 

- 2 administratieve krachten 

  
  
Conclusie; 
Alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de diploma's van 7 medewerkers beoordeeld. 
  
Conclusie; 
Alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldig diploma. 

 
 
Opvang in groepen 
 
Ondanks dat de BSO maximaal dertig kinderen kan opvangen, blijkt in de praktijk dat het aantal 

kinderen niet over de twintig komt. Er is tot nu toe sprake van één basisgroep, bestaande uit 
kinderen in de leeftijd van vier tot 12 jaar. 

  
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de personeelsroosters en de planningslijsten blijkt dat de beroepskracht-kindratio (BKR) klopt. 

Er zijn voldoende beroepskrachten voor het aantal kinderen op de groep werkzaam, gezien het 
aantal en de leeftijd van de kinderen. 
  
De controle van de roosters is gebaseerd op een steekproef van 2 weken. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein is gekeken naar 
- de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG) 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De risico inventarisatie en het bijbehorende actieplan en de verslagen zijn tijdens de inspectie  
aanwezig. De beroepskrachten zijn goed op de hoogte van de RIVG. De lijsten zijn door de 
beroepskrachten ingevuld. 
 
De inventarisaties en het actieplan voldoen aan de voorwaarden. 
  

Conclusie; 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de risico inventarisatie veiligheid en 
gezondheid. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 

 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Veiligheidsverslag 
 Gezondheidsverslag 

 Huisregels/groepsregels 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

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) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 

jaar. 
(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 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 

betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(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 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(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 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum De Plataan 

Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvangorganisatie Meppel VOF 
Adres houder : de Kampen 2A 
Postcode en plaats : 7943HE Meppel 

KvK nummer : 08195591 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  J Ottens 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Meppel 
Adres : Postbus 501 
Postcode en plaats : 7940AM MEPPEL 
 
Planning 

Datum inspectie : 31-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 07-09-2017 
Zienswijze houder : 25-09-2017 

Vaststelling inspectierapport : 27-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-09-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Beste Judith, 
  
We hebben geen reactie. Concept mag definitief. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Femke Spijkerman 
KOO Meppel 
Vledderstraat 3a 
7941LC Meppel 

0522-700213 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


