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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.
Beschouwing
De Grabbelton is een particuliere organisatie en biedt op verschillende locaties in Geldrop
dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO). Dagopvang is gevestigd op de locaties Oosteinde,
Hazelaar en de Heilige Geeststraat. BSO vestigingen bevinden zich op de Heilige Geeststraat,
Gildestraat, Hazelaar en Papenvoort.
Op de locatie Oosteinde wordt aan vijf groepen dagopvang geboden, twee baby/dreumesgroepen,
twee peutergroepen en een verticale groep (0-4 jaar). Het pedagogisch beleid van de Grabbelton is
gebaseerd op de visies van Emmi Pikler, Reggio Emilia en Montessori. Daarnaast wordt binnen de
Grabbelton gewerkt met de VVE methode Piramide. De beroepskrachten van zowel de dagopvang
als BSO hebben een cursus voor de observatiemethode 'KIJK!' gevolgd. Tevens zijn
beroepskrachten geschoold in het werken volgens Emmi Pikler.
Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de
inspectiegeschiedenis vanaf 2016.
Datum/soort
inspectie
12-07-2016
Jaarlijks onderzoek
12-05-2017
Jaarlijks onderzoek
11-10-2018
Jaarlijks onderzoek

Bevindingen
Tijdens de inspectie zijn Pedagogische praktijk en het domein Personeel en
groepen beoordeeld. De getoetste inspectie items voldeden aan de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en
groepen en Veiligheid en gezondheid, getoetst.
De getoetste items voldeden aan de Wet Kinderopvang.
Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en
groepen en Veiligheid en gezondheid (twee items), getoetst. De getoetste
items voldeden aan de Wet Kinderopvang.

Huidige inspectie 16 oktober 2019
In dit inspectierapport zijn niet alle voorwaarden beoordeeld, omdat er sprake is van een
zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de
inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich op de domeinen Pedagogisch
klimaat en Personeel en groepen (alle items).
De huidige inspectie heeft plaatsgevonden op een woensdagochtend tijdens een samengevoegde
groep (0-4 jaar). De toezichthouder is goed ingelicht door de aanwezige beroepskrachten, de
locatiemanager en de houder van het kindcentrum. Documenten zijn op locatie ingezien en per
email ontvangen.
Conclusie
Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein is gekeken of er in de praktijk wordt gehandeld volgens het pedagogisch
beleidsplan. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt beoordeeld of er sprake is
van verantwoorde dagopvang waarbij zorg gedragen wordt voor de verschillende
ontwikkelingsgebieden. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt
van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar.
Pedagogisch beleid
De Grabbelton B.V. hanteert een pedagogisch beleidsplan voor dagopvang, waarin het binnen de
organisatie geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert men voor de dagopvang locaties een
pedagogisch werkplan.
Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat er in de praktijk conform het
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Pedagogische praktijk
Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst of de
praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het kader
van het bieden van verantwoorde dagopvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2).
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand
volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan en/of werkplan.
In het pedagogisch beleidsplan staat onder andere beschreven (twee citaten):
Citaat 1:
'2.2.3 Zelfstandigheid. (...) Bij De Grabbelton worden kinderen gestimuleerd om zelf dingen te
proberen, op te lossen of aan te pakken. Daarnaast worden kinderen gestimuleerd om voor zichzelf
op te komen. (...) De pedagogisch medewerkers respecteren de autonomie van kinderen en geven
hen de kans om dingen zelf te proberen en uit eigen ervaringen te leren. Dit gebeurt op een
positieve manier.'
Observatie
Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskrachten de zelfstandigheid van de kinderen op
positieve wijze stimuleren. Zij respecteren de autonomie van de kinderen. Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•

Tijdens het opruimen (na het vrij spelen) geven de beroepskrachten de kinderen gerichte
taakjes. De beroepskrachten geven zelf het voorbeeld en begeleiden de kinderen hierbij. De
kinderen krijgen tijdens en na het opruimen complimentjes van de beroepskracht.
Voor het kringmoment pakken de (oudere) kinderen zelf hun krukjes en plaatsen deze in de
kring. Na afloop zetten de kinderen hun krukjes ook zelf weer terug.
Na het fruitmoment zetten de kinderen zelf hun glazen op het aanrecht.
Voor het verschoonmoment laat de beroepskracht een kind zelf het trapje van de
verschoontafel oplopen.
Voor het buiten spelen trekken de kinderen zelf hun jassen aan en worden hierbij geholpen
door de beroepskracht.

Citaat 2:
'2.2.10 Mentorschap. Ieder kind dat De Grabbelton bezoekt is gekoppeld aan een mentor. De
mentor is één van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep. Er wordt gekozen voor de
pedagogisch medewerker die het kind het meeste ziet. Een mentor is het aanspreekpunt voor
ouders en het kind, houdt de ontwikkeling van het kind bij en voert de (ontwikkelings-)gesprekken
van het desbetreffende kind. Bij de intake wordt benoemd wie de mentor van het kind is.'
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Observatie
Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat elk kind een eigen mentor heeft. De
beroepskrachten zijn op de hoogte van de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het
mentorschap: observeren (observaties vastleggen in KIJK), oudergesprekken, aanspreekpunt.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager)
Interview (2 beroepskrachten)
Observatie(s) (woensdag 16-10-2019)
Landelijk Register Kinderopvang
Pedagogisch beleidsplan (Dagopvang versie januari 2019)
Pedagogisch werkplan (Pedagogische werkinstructies dagopvang versie juli 2019)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein wordt het volgende getoetst:
•
•
•
•
•
•

Inschrijving en koppeling personenregister kinderopvang
Opleidingseisen en inzet van leerlingen
Aantal beroepskrachten
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Door middel van een steekproef is van twee aanwezige beroepskrachten, een
pedagogisch beleidsmedewerk(st)er/coach en een huishoudelijk medewerkster, gecontroleerd of zij
staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
Deze medewerkers staan ingeschreven en de houder heeft zorg gedragen voor koppeling in het
personenregister kinderopvang.
Opleidingseisen
Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van twee
beroepskrachten ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De Grabbelton B.V. heeft voor deze locatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld.
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk
(onderdeel A3).
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende
beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio.
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
Ten tijde van de inspectie worden geen stagiairs of beroepskrachten in opleiding formatief ingezet
als pedagogisch medewerker.
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder een achterwacht heeft ingesteld en de
werkzame personen hierover heeft geïnformeerd.
Wanneer er tijdens de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten slechts één beroepskracht
in het kindercentrum wordt ingezet, is tenminste één andere volwassene in het kindercentrum
aanwezig.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder de wijze waarop hij het verplichte
minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten worden ingezet (verdeeld
over de verschillende kindercentra), heeft vastgelegd.
Dit overzicht is jaarlijks vastgelegd en inzichtelijk voor de beroepskrachten en ouders via het
ouderportaal.
Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook coaching heeft gekregen, kan
worden beoordeeld tijdens de inspectie in 2020. De houder heeft hiervoor nog heel 2019 de tijd.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen.
Stamgroep

Leeftijd

Brabbelbos
Vlindertuin
Peuterbos
Speelweide

0-2
0-2
2-4
0-4

Peuterwoud

2-4 jaar

jaar
jaar
jaar
jaar

Maximaal aantal
kinderen
11
11
16
16
16

Aantal kinderen tijdens inspectie
1 woensdaggroep geopend (samengevoegd): 11
aanwezige kinderen
-

De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn
toegewezen.
De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste twee vaste beroepskrachten zijn
toegewezen aan kinderen in de leeftijd tot één jaar.
De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste drie vaste beroepskrachten zijn
toegewezen aan kinderen in de leeftijd vanaf 1 jaar.
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. Tevens is de
mentor een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met
de ouders.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Geconstateerd is dat de Nederlandse voertaal wordt gebruikt.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager)
Interview (2 beroepskrachten)
Observatie(s) (woensdag 16-10-2019)
Personen Register Kinderopvang (geraadpleegd op 16-10-2019)
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (2 beroepskrachten, 1 pedagogisch
beleidsmedewerker/coach)
Presentielijsten (week 41 en 42)
Personeelsrooster (week 41 en 42)
Pedagogisch beleidsplan (Dagopvang versie januari 2019)
Pedagogisch werkplan (Pedagogische werkinstructies dagopvang versie juli 2019)
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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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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Wanneer de houder van een kindercentrum redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de
personen die op basis van artikel 1.50 lid 3 in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het
gedrag, niet langer aan de vereisten voor het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al dan niet op
verzoek van de toezichthouder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de betreffende
persoon. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee
maanden.
(art. 1.50 lid 7 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 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 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal
aanwezig kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang
ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een
volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het
kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks
ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal
worden gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)
OF
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

de Grabbelton
http://www.degrabbelton.nl
69
Nee

:
:
:
:
:

De Grabbelton B.V.
Postbus 126
5660AC Geldrop
68264097
Ja

:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605KR EINDHOVEN
088 0031 377
Angela Driessen

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Geldrop-Mierlo
: Postbus 10101
: 5660GA GELDROP

:
:
:
:
:
:

16-10-2019
04-11-2019
07-11-2019
11-11-2019
12-11-2019
12-11-2019

: 02-12-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Onderstaande zienswijze is op 7 november 2019 per email ontvangen.
Wij hebben deze inspectie als zeer prettig ervaren. De inspecteur nam alle tijd om met ons in
gesprek te gaan over onze visie en daaruit voortkomende beleid. Belangrijke pijlers binnen ons
beleid zijn welbevinden en betrokkenheid en de daaruit voortvloeiende missie: ‘leer mij het zelf
doen’. Door de autonomie van het kind te respecteren en de zelfstandigheid van kinderen te
bevorderen, verhoog je het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Dat dit zo duidelijk in
het inspectierapport naar voren komt, is een groot compliment voor onze medewerkers!
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