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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. 
  
Tijdens deze inspectie zijn niet alle domeinen en de daarbij behorende voorwaarden beoordeeld, 
omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij 
behorende inspectie-items die bij deze inspectie worden getoetst richten zich primair op de 
kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
Omdat er een interne verhuizing heeft plaatsgevonden zijn aanvullend de risico-inventarisaties en 
de binnenruimten beoordeeld. 
 
Tevens is de aanvraag voor uitbreiding kindplaatsen beoordeeld van 30 naar 36 kindplaatsen. 

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het risicogestuurde onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein en de daarbij horende inspectie-items verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kindercentrum 
Buitenschoolse opvang 'Hand in Hand' is gezamenlijk met kinderdagverblijf 'Duimelot' gehuisvest in 
de Multi Functionele Accommodatie (MFA) 'Sindron'. Hier is ook de basisschool en een supermarkt 
gevestigd. 
  
Buitenschoolse opvang 'Hand in Hand' staat vanaf 11-04-2012 geregistreerd in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen met 30 kindplaatsen. 
De buitenschoolse opvang maakt, sinds eind oktober 2017, gebruik van een lokaal, de aula en de 
gymzaal van de basisschool. 
De openingstijden zijn op maandag en dinsdag van 14:30-18:00 uur; op woensdag, donderdag en 
vrijdag van 12:00-18:00 uur. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de risico-gestuurde onderzoeken op 05-11-2015 en 26-09-2016 werd voldaan aan de 
getoetste kwaliteitseisen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
• Tijdens dit risicogestuurde (jaarlijks) onderzoek is gebleken dat de houder wederom voldoet 

aan de getoetste kwaliteitseisen. 
• Er is geen bezwaar tegen uitbreiding van het aantal kindplaatsen per 01-12-2017 van 30 naar 

36 kindplaatsen. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens deze inspectie is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang 
handelen naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan 
specifiek. 
  
Voor deze observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (opgesteld door GGD Nederland, versie 
januari 2015). 
  
De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het 
onderzoek op locatie geconstateerd. 
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basiscompetenties vanuit de Wet 
Kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, 
namelijk:                                                                                                            
                                                                                                             
• de emotionele veiligheid; 
• de persoonlijke competentie; 
• de sociale competentie; 
• de overdracht van normen en waarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Tijdens het interview met de beroepskracht blijkt dat zij voldoende op de hoogte is van het 
pedagogisch beleidsplan. De beroepskracht weet wat de vier pedagogische basisdoelen inhouden. 
Ze weet in grote lijnen wat hierover in het pedagogisch beleidsplan staat. Dit kwam ook tot uiting 
tijdens de observatie op de groep. 
  
Emotionele veiligheid 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
  
Observatie 
Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak 
voelen. De beroepskrachten gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De kinderen 
komen vrolijk binnen en worden persoonlijk begroet door de beroepskracht. Ze zegt o.a. "Hallo fijn 
dat je er bent." De kinderen mogen eerst vrij spelen. Ze pakken rustig het speelgoed waar ze mee 
willen spelen uit de kast. De kinderen spelen o.a. met lego en in de autohoek. Een beroepskracht 
schaakt met een kind. 
De meeste kinderen willen graag direct buiten spelen. Tijdens het buiten spelen spelen de kinderen 
op het speelhuis, op het klimrek, met fietsjes en karretjes. Een beroepskracht speelt volleybal met 
een aantal kinderen. De kinderen hebben plezier. 
  
Persoonlijke en sociale ontwikkeling 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting.  
  
Observatie 
Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en 
leeftijdsgroepen. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en 
fantaseren. Er zijn enkele speelhoeken, o.a. een huishoek en een autohoek/bouwhoek. Op het 
schoolplein staat een speelhuis met zandbak en speeltoestellen. 
  
De kinderen zijn deel van de groep 
  
Observatie 
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De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische zaken, zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. 
De kinderen gaan in groepjes aan tafel voor een eet- en drinkmoment. Ze mogen hun eigen 
drinken inschenken en fruit en koek pakken van de schaal die in de ruimte staat. 
Als een kind klaar is krijgt het een steen van de beroepskracht. De beroepskracht vertelt het kind 
wie nu aan tafel mag komen. Het kind loopt naar het desbetreffende kind, geeft de steen, en 
nodigt het kind uit om aan tafel te komen. De beroepskracht houdt bij dat alle kinderen aan tafel 
komen. 
  
Observatie 
Tijdens het eet- en drinkmoment wordt er gezellig gepraat tussen de kinderen onderling en met de 
beroepskracht. De beroepskracht vraagt: "Hoe was het op school vandaag?" Reactie kind: "Wij 
mogen niet meer spelen. Wij moeten de hele dag werken." Er wordt besproken wat ze gedaan 
hebben die dag o.a. rekenen, taal en schrijven. 
Een ander kind vertelt dat zijn tand eruit is. 
  
De beroepskracht ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
  
Observatie 
De kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te 
onderhouden. De beroepskrachten helpen de kinderen bij contacten met andere kinderen als dit 
nodig is of de situatie onveilig wordt. Zij geven op een passende manier steun zodat het kind de 
betreffende situatie weer zelf aankan. 
Als een kind bij een beroepskracht komt en zegt: "X en Y lachen mij uit." vraagt de beroepskracht 
aan het kind wat er gebeurd is. Het kind vertelt dat ze uitgelachen wordt omdat ze niet op het 
speelhuis durft te klimmen. Hierop bespreekt de beroepskracht de situatie met de drie meisjes en 
zegt: "We lachen hier niemand uit. Dat is niet leuk." Hierna gaan de meisjes weer samen spelen. 
  
  
Normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
  
Observatie 
De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op een eenduidige en 
consequente wijze. 
Zo weten de kinderen dat er in de groepsruimte op het bord hun foto staat bij de ruimte waar ze 
naar toe mogen. Ook weten de kinderen dat ze hun handen moeten wassen voordat ze aan tafel 
gaan. 
  
Conclusie 
De voorwaarden behorende bij de pedagogische praktijk worden voldoende gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskracht) 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan (2018-2022) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op het hebben van een 
passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. Eventuele 
stagiaires, vrijwilligers en uitzendkrachten zijn gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 
gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de basisgroepen zijn gecontroleerd door middel van de beoordeling 
van het aantal aanwezige kinderen en het aantal beroepskrachten tijdens de dag van inspectie. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De beroepskrachten hebben een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. Er is momenteel geen stagiaire, vrijwilliger of uitzendkracht werkzaam op deze 
locatie. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 

 
Er zijn twee basisgroepen bestaande uit kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Een basisgroep met 
20 kinderen en een basisgroep met 10 kinderen. 
   
Conclusie 
De omvang en samenstelling van de basisgroepen voldoen aan de wettelijke voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool: 
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de 
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK). 
  
Uit het aantal aanwezige kinderen en het aantal aanwezige beroepskrachten blijkt dat er tijdens de 
dag van inspectie voldoende beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal aanwezige 
kinderen. Er zijn 26 kinderen en 3 beroepskrachten aanwezig. 
  
Conclusie 
Tijdens de dag van inspectie blijkt dat de beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen vanuit de 
Wet Kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskracht) 
• Observaties 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten (aantal aanwezige kinderen tijdens het inspectiebezoek) 
• Personeelsrooster (aantal aanwezige beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 01-11- 2017. 
De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico's gebruik van de 
risicomonitor. 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid heeft betrekking op de situatie bij de huidige 
inspectie en is uitgevoerd in alle voor de kinderen toegankelijke ruimten en alle specifieke 
onderdelen. 
  
Er zijn geen actiepunten voortvloeiend uit de risico-inventarisaties. 
De risico's en maatregelen zijn als beleid opgenomen in het 'Beleid Veiligheid Duimelot' en 
het 'Beleid Gezondheid Duimelot'. 
  
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is besproken met de beroepskrachten en is 
digitaal in te zien door de beroepskrachten. De beroepskracht is voldoende op de hoogte van de 
veiligheids- en gezondheidsrisico's. 
  
Er heeft zich geen ongeval voorgedaan. De registratieformulieren ongevallen zijn wel op de locatie 
aanwezig. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden horende bij de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskracht) 
• Observaties 
• Risico-inventarisatie veiligheid (01-11-2017) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (01-11-2017) 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein zijn de binnenruimten beoordeeld. Hierbij gaat het om het aantal vierkante 
meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 

 
De houder maakt nu gebruik van een lokaal, de aula en de gymzaal van de St. Stephanus 
basisschool. 
Het lokaal heeft een oppervlakte van 54 m². De gezamenlijke oppervlakte van deze 
ruimten zijn ruimschoots voldoende voor 36 kindplaatsen.  
Per aanwezig kind moet ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar zijn. 
  
De groepsruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. Er staan tafels met stoelen, een bank en er zijn een aantal speelhoeken 
gecreëerd. Het betreft een huishoek en een autohoek/bouwhoek. Verder staan er kasten met 
boeken, knutselmaterialen en spellen. 
In de naastgelegen ruimte vindt het eet- en drinkmoment plaats. Hier en in de aula staan tafels 
met stoelen. 
  
Conclusie 
De binnenruimten voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties 
• Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 
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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) 
 

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) 

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) 

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 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) 

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) 

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) 
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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) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hand in Hand 
Website : http://www.duimelotzenderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Duimelot Zenderen B.V. 
Adres houder : Schoolstraat 6 
Postcode en plaats : 7625PN Zenderen 
Website : www.duimelotzenderen.nl 
KvK nummer : 55420060 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Gerda Kuipers 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Borne 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7620AE BORNE 
 

Planning 

Datum inspectie : 16-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 22-11-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-12-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


