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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 feiten over het kindercentrum en 

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

domein verder uitgewerkt. 

  

Algemeen 

Kinderdagverblijf Pinkeltje maakt onderdeel uit van de particuliere kinderopvangorganisatie Pinkeltje. 

Kinderdagverblijf Pinkeltje is gevestigd in een voormalig woonhuis te Vogelwaarde. Deze locatie staat sinds 

januari 2005 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

  

Op de locatie is één stamgroep met maximaal 12 kindplaatsen in de leeftijd van 0-4 jaar. Er is ook een 

combigroep 2-13 jaar met maximaal 15 kindplaatsen. Op dezelfde locatie is tevens een BSO-groep 

aanwezig. 

   

Inspectiegeschiedenis 

 in 2014 zijn tekortkomingen geconstateerd betreffende toestemmingsformulieren 2e stamgroep, risico-

inventarisatie en de oudercommissie (klachtenregeling oudercommissie). Tijdens herinspecties is 

geconstateerd dat er nog een tekortkoming is betreffende opvang in groepen 

 in 2015 zijn tijdens de eerste twee inspecties geen tekortkomingen geconstateerd; tijdens de laatste 

twee inspecties is een tekortkoming geconstateerd betreffende opvang in groepen (toestemming 2e 

stamgroep) 

 in 2016 zijn tijdens twee herinspecties geen tekortkomingen geconstateerd; de jaarlijkse inspectie gaf 

een tekortkoming betreffende de informatievoorziening over de geschillencommissie 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens deze inspectie is gebleken dat de houder aan alle geïnspecteerde punten voldoet. 

  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 

  

 

Opvang in groepen 

 

Op deze locatie zijn de volgende stamgroepen aanwezig: 

  

Groep Leeftijd         aantal kinderen 

KDV-groep 0-4 jaar 12 kinderen 

Combigroep*       0-13 jaar 15 kinderen 

* in vakanties en op dagen dat het uitkomt worden de KDV- en BSO groep samengevoegd  

  

De omvang en samenstelling van de stamgroep voldoen aan de wettelijke eisen. 

  

De houder zorgt voor schriftelijke toestemming van de ouders als een kind in een andere dan de eigen 

stamgroep wordt opgevangen. Hierbij wordt aangegeven over welke periode de overeenkomst geldt en in 

welke andere stamgroep het kind wordt opgevangen. 

   

De houder voldoet hiermee aan de gestelde eisen. 

 

Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder / beroepskracht) 

  Presentielijsten 

 Formulieren toestemming 2e stamgroep 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 

overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 

(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 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Pinkeltje 

Aantal kindplaatsen : 27 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

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 : 05-10-2016 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-10-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-10-2016 

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 07-10-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 07-10-2016 

 

 

 


