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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het kindercentrum 

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per 

domein verder uitgewerkt. 

Algemeen 

Kinderdagverblijf Pinkeltje, locatie Duimelot, maakt onderdeel uit van kinderopvang Pinkeltje.  Het 

kinderdagverblijf is gevestigd in het gebouw van basisschool de Schakel in Vogelwaarde. Deze locatie staat 

sinds 2015 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen als kinderdagverblijf 

(voorheen als peuterspeelzaal) met maximaal 16 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de 

leeftijd van 2-4 jaar. Op deze locatie wordt voor- en vroegschoolse educatie aangeboden middels het 

programma Puk. 

Inspectiegeschiedenis 

 in 2015 (december) inspectie voor registratie  

 in 2016 zijn tekortkomingen geconstateerd betreffende VVE-certificaten en geschillencommissie 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens deze herinspectie is gekeken naar de tekortkoming betreffende de geschillencommissie. Deze 

tekortkoming is nu opgelost. 

  

  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Ouderrecht 

 

  

 

Informatie 

 

De houder heeft een brief naar de ouders gestuurd over de overgang naar de Geschillencommissie per 01-

01-2016. 

De toezichthouder heeft de brief ingezien. Een lid van de oudercommissie heeft bevestigd dat de ouders 

hierover zijn geïnformeerd. 

Aan de gestelde voorwaarde is voldaan. 

 

Gebruikte bronnen: 

  Interview anderen (beroepskracht) 

 brief over geschillencommissie (opgesteld door houder) 

 e-mail contact oudercommissie 
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Inspectie-items 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende 

wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Pinkeltje 

Website : http://www.pinkeltjekinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Pinkeltje 

Adres houder : Bossestraat 55 

Postcode en plaats : 4581 BB VOGELWAARDE 

KvK nummer : 22048616 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zeeland 

Adres : Postbus 345 

Postcode en plaats : 4460 AS GOES 

Telefoonnummer : 0113-249400 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Bosch 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hulst 

Adres : Postbus 49 

Postcode en plaats : 4560 AA HULST 

 

Planning 

Datum inspectie : 01-07-2016 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-07-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-07-2016 

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 08-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 08-07-2016 

 

 

 


