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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. 

 
Beschouwing 
 
Algemeen 

Kinderdagverblijf Alexandra bestaat vanaf 1988. Sinds 2002 is het kinderdagverblijf gehuisvest in 
een pand in het centrum van Gorinchem. Naast kinderopvang biedt Alexandra sinds 2009 ook 
buitenschoolse opvang aan op de boven verdieping. Kinderdagverblijf Alexandra bestaat uit vier 

stamgroepen, namelijk de Golfjes, de Vlammetjes, de Wolkjes en de Boompjes. 
  
  
Inspectiegeschiedenis 

In 2015 en 2016 hebben reguliere inspecties plaatsgevonden waarbij geen bijzonderheden zijn 
gesignaleerd. 
  
  
Huidige inspectie 
Op 16 januari 2017 heeft een jaarlijkse reguliere inspectie plaatsgevonden. 

De bevindingen op hoofdlijnen zijn dat de houder voldoet aan de kernzaken uit de Wet 
kinderopvang. 
De sfeer op de groepen is gezellig en ontspannen. De beroepskrachten toonden zich alert en 
bekwaam. 

  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

De Wet Kinderopvang stelt dat de houder zorg dient te dragen voor de uitvoering van het eigen 

pedagogisch beleid. Ook is de houder verplicht om kinderen emotionele veiligheid te bieden en de 
persoonlijke en sociale vaardigheden te stimuleren. Daarnaast moeten waarden en normen worden 
overgedragen. 
  
De beroepskrachten bespreken praktische en inhoudelijke zaken in aanwezigheid van en met hun 
leidinggevende. 

  
Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de 
observatie op de groepen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de houder. 
  
Er is geobserveerd tijdens het vrij spelen, buiten spelen en diverse activiteiten op verschillende 
groepen. 
  

Emotionele veiligheid 

Een paar kinderen spelen vrij in de ruimte. Een kind zit op schoot bij de beroepskracht en krijgt 
een flesje melk. De grotere kinderen spelen met een andere beroepskracht buiten. 
Een kind blijft binnen omdat hij erg snotterig is. Als de fles melk op is gaat het kind spelen. Ze 
loopt naar de verkleedkleren en zet een brandweer pet op. De beroepskracht loopt met haar naar 
de spiegel. "Kijk eens wat mooi", zegt de beroepskracht. Het kind bekijkt zichzelf in de spiegel. 

De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek. Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie 
en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 
De beroepskracht zit bij de baby. De beroepskracht zegt lieve woordjes en maakt geluidjes. Ze tilt 
het kind op en zegt "is je fruit al een beetje gezakt?" "Wat zie je allemaal?" en loopt met de baby 
door de ruimte. De beroepskrachten weten wat baby’s aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt 
en sluiten daar in hun contact op aan.  

Een kind loopt met een doek over haar hoofd. Ze botst daardoor tegen een ander kind. Het kind 
valt om en begint te huilen. De beroepskracht pakt het huilende kind op en troost haar. 

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft. 
De kinderen die buiten zijn spelen met loopauto's, fietsjes en stepjes. Er is een route over een 
brug. De kinderen rijden over de brug, achter elkaar aan. 

Een groep peuters heeft een sneeuwpop gemaakt tijdens een knutselactiviteit. De handen worden 
gewassen. Daarna mogen ze vrij spelen. Er staat een houten boot op de vloer. De kinderen spelen 
in de boot. Een kind zegt "we gaan varen". De beroepskracht vraagt "waar gaan jullie naar toe?" 
Naar een pirateneiland" zegt hij, "allemaal aan boord". 
Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak 
voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, 

enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. 
Een baby is aan het wennen. Ze zit in de wipper. De beroepskracht neemt haar overal mee naar 
toe. Als ze de baby even neerlegt gaat ze huilen. Zodra ze de baby op pakt is het over. 

Later komt moeder binnen, ze komt de baby ophalen. De beroepskracht vertelt hoe het wennen is 
verlopen. Ze heeft even gehuild, maar later ging het beter. Ze vraagt of moeder de volgende keer 
de eigen knuffel mee wil geven. Beroepskrachten nemen (desgewenst) actief informatie in 
ontvangst bij het brengen, en dragen actief informatie over bij het ophalen. Ouders krijgen 

antwoord op hun vragen.  
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Persoonlijke competentie 
Een beroepskracht zit met een kind aan tafel. Het kind smeert met de kwast wat lijm op een wit 
rond papier, de sneeuwpop. Daarna mag het kind de hoed, de wortel en de bezem er bij plakken. 
De beroepskracht zegt "wat mooi", ben je er blij mee?" Het kind knikt. 

Een ander kind is aan de beurt en plakt de onderdelen op de sneeuwpop. Een kind komt er bij 
staan en zegt "is niet goed". De beroepskracht zegt "is wel goed hoor, het is zijn werkje". 
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 
ontdekken. 
De beroepskracht heeft een boekje gepakt en gaat voorlezen. Ze leest voor en laat de plaatjes 
zien. Het verhaal behandelt verschillende lichaamsdelen, zoals "hij stoot zijn hoofd", "neemt een 

hap met zijn mond", "handen om op te ruimen", "wast zijn handen", "struikelt door lange benen", 
etc. De verschillende lichaamsdelen worden aangewezen op de platen en de kinderen wijzen ze bij 

zichzelf aan. 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. 
Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-

/ervaringskansen. 
  
Sociale competentie 
Drie jongens spelen in de boot. Als een jongen uit de boot gaat door het ronde gat, zet een andere 
jongen een kussen voor het gat. "Hier kun je niet meer door" zegt hij. Het andere kind wil weer in 
de boot. Hij ziet dat de doorgang afgesloten is en roept de beroepskracht. Zij ziet het en zegt dat 
hij moet vragen of hij er door mag. Het kind vraagt zachtjes of hij er door mag. Het andere kind 

luistert en haalt het kussen weg. De jongen kan er weer in en ze spelen samen verder.   
De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 

begrepen. 
Een kind kan nog niet lopen en kruipt naar de boot. Zij trekt zich op aan de boot en kan staan. Een 
kind in de boot zegt "nee, niet doen". De beroepskracht zegt "ze doet niets, ze komt alleen even 
kijken". De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 

kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen).  
Twee kinderen hebben ruzie. Een kind heeft een speeltje afgepakt en daarom slaat de ander hem. 
De beroepskracht gaat bij hen zitten en zegt dat het kind niet mag afpakken en het andere kind 
niet mag slaan. 
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 

betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. 
Met elkaar gaan ze opruimen. "Kunnen jullie meehelpen opruimen?" vraagt de beroepskracht. "Ik 
zal eens kijken wie dat heel goed kan" zegt ze. De kinderen helpen allemaal mee. De 
beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en aankleding 

van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor 
alle kinderen. 
  

Overdracht van normen en waarden 
De kinderen leren spelenderwijs dat er bepaalde afspraken en regels zijn in de groep. Ze leren dat 
ze aandacht en speelgoed moeten delen, dat ze elkaar geen pijn mogen doen, geen speelgoed 
kapot maken en rekening houden met elkaar.  
De kinderen spelen in de boot. Even later hebben de kinderen ruzie. De beroepskracht zegt "ik vind 
het niet leuk wat ik zie". "Je mag elkaar niet slaan en je mag elkaar niet plagen", zegt de 
beroepskracht. 

Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan 
en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je 
beurt wachten, anderen laten uitpraten). 
Tegen twee kinderen die ruzie hadden zegt de beroepskracht "zeg maar sorry".  

De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke 

situatie hoort.   
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Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het 
pedagogisch klimaat. Op het kindercentrum is aandacht voor het bieden van emotionele veiligheid, 
stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht van waarden en normen. 
  
Hieruit volgt dat op Kinderdagverblijf Alexandra de vier competenties voor de kinderopvang 

voldoende worden gewaarborgd. 
  
Het vierogenprincipe wordt uitgevoerd conform het pedagogisch beleid van de houder. In het 
beleid is opgenomen dat het vierogenprincipe wordt gewaarborgd door de inzet van voldoende 
personeel.  
Dit komt overeen met de praktijk op deze locatie: 
"Zowel op het kinderdagverblijf als op de BSO zijn alle ruimtes van de groepen voorzien van 

ramen, zodat er altijd toezicht mogelijk is wat er zich afspeelt in de ruimte. Ook in de 
slaapvertrekken op het kinderdagverblijf en in de aparte speelhoeken op de BSO zijn ramen in alle 

deuren." 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 
 Protocol vierogenprincipe 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten zijn steekproefsgewijs 
ingezien op de locatie. De verklaringen omtrent het gedrag zijn na 1 maart 2013 afgegeven en 
bevatten de juiste screeningskenmerken voor de werkzaamheden in de kinderopvang. 

  
Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de betreffende voorwaarde uit de Wet kinderopvang. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn tijdens een steekproef ingezien op de 

locatie. Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan. 
  
 
Opvang in groepen 
 
Op kinderdagverblijf Alexandra vindt de opvang plaats in 4 stamgroepen van maximaal 12 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

  
In onderstaande tabel zijn de groepen zoals aanwezig tijdens in het inspectiebezoek weergegeven: 
 

  

Groep Leeftijd Maximaal aantal kinderen Aantal aanwezige kinderen 

Boompjes 0 tot 4 jaar 12 9 

Wolkjes 0 tot 4 jaar 12 5 

Golfjes 0 tot 4 jaar 12 11 

Vlammetjes 0 tot 4 jaar 12 6 

  
 
Hieruit blijkt dat omvang en de samenstelling van de stamgroepen voldoen aan de wettelijke 
voorwaarden. 

  
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
 

De ouders weten zodoende op welke dag hun kind in welke stamgroep verblijft en wie 
verantwoordelijk is voor de begeleiding. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Op basis van de planningslijsten, personeelsroosters en de daadwerkelijke bezetting van de 
groepen is de verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten als 

voldoende beoordeeld. 
  
In onderstaande tabel zijn de kindaantallen en aanwezige beroepskrachten zoals aanwezig tijdens 
het inspectiebezoek weergegeven. 
  
  

Naam 
groep 

Kindaantal Leeftijden Aantal vereiste 
beroepskrachten 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Boompjes 9 0 tot 4 jaar 2 2 

Wolkjes 5 0 tot 4 jaar 1 1 

Golfjes 11 0 tot 4 jaar 2 2 

Vlammetjes 6 1 tot 4 jaar 1 1 

  

  
Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 
  
 
3-uursafwijking  
De houder voldoet aan de drie-uursafwijking voor kindercentra tijdens aanvang, lunchpauzes en 
sluiting van de opvang. Op vastgestelde momenten mag 50% van het minimaal verplichte aantal 

beroepskrachten ingezet worden. Voor 9.30 uur, tijdens de lunch en na 16.30 uur wordt de helft 
van het aantal verplichte beroepskrachten ingezet. De beroepskrachten zijn ingezet conform een 
vastgesteld rooster van vroege en late diensten. 

  
Hieruit volgt dat de afwijking van de beroepskracht-kind-ratio voldoet aan de wettelijke normen. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 
 Protocol vierogenprincipe 
 Website 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h 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) 

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 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) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(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 4, 5 en 6 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking 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 5 lid 10 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf "Alexandra" 

Website : http://www.kdvalexandra.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Leonarda Theresia Maria Groeneboer 

KvK nummer : 11067335 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. van der Plas 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Gorinchem 
Adres : Postbus 108 
Postcode en plaats : 4200AC GORINCHEM 
 
Planning 

Datum inspectie : 16-01-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 26-01-2017 
Vaststelling inspectierapport : 02-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 23-02-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


