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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 

KDV 't Sprengetje is gevestigd in een basisschool en staat geregistreerd voor16 kindplaatsen. In de 

school is ook een BSO van dezelfde organisatie gevestigd. Het KDV en de BSO zijn onderdeel van 

kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang Eerbeek. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• 2018, jaarlijks onderzoek, waarbij tekortkomingen geconstateerd zijn op het pedagogisch beleid, 

veiligheid en gezondheid en personeel en groepen; 

• 18 juni 2018, is tijdens een nader onderzoek de conclusie getrokken dat de organisatie voldoende 

inspanning heeft geleverd om de tekortkomingen op te heffen. De locatie voldoet aan de 

voorschriften; 

• 2019: jaarlijks onderzoek, aan alle onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

• 2021: jaarlijks onderzoek, aan alle onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

 

Voortgang  

De locatie voldoet na herstelaanbod aan alle onderzochte voorschriften. Beroepskrachten en de 

adjunct-directeur hebben alle medewerking verleend aan het inspectieproces. Een toelichting is te 

lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 

Na herstelaanbod wordt voldaan aan de voorschriften. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Tijdens dit inspectie-onderzoek zijn een aantal onderdelen uit het pedagogisch beleidsplan 

beoordeeld.  

Pedagogisch beleid 

KDV 't Sprengetje beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Deze is in te zien via de website van 

de organisatie. 

 

De volgende onderdelen zijn getoetst: 

• Pedagogisch medewerkers op de groep kennen het pedagogisch beleidsplan en handelen 

conform dit plan; 

• In het beleid zijn de aspecten van verantwoorde kinderopvang opgenomen en concreet 

beschreven; 

• Een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en 

gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de 

buitenschoolse opvang wordt gestreefd; 

• Mentorschap; 

• Wenbeleid; 

• Beleid omtrent extra dagdelen. 

• Afwijken beroepskracht-kindratio (3-uursregeling). 

 

Pedagogisch handelen 

In het plan staat het volgende als doelstelling: 

De pedagogische doelstelling is het bieden van (dag)opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit 

gebeurt in een veilige omgeving met een opvoedingsklimaat dat het kind bescherming en uitdaging 

biedt. Hierin kan het individuele kind met zijn eigenheden in de ontwikkeling van zijn persoonlijke, 

sociale vaardigheden en talenten volledig tot ontplooiing komen. 
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Mentorschap 

Over het mentorschap staat in het plan onder andere: Op ons kinderdagverblijf werken we met 

“coachkinderen”. Dit wil zeggen dat de kinderen gekoppeld worden aan een vaste pedagogisch 

medewerker (de mentor). Deze medewerker verzorgt de intake met ouders, voert de observaties 

uit voor het betreffende kind, voert de 10-minutengesprekken met ouders en zorgt voor de 

overdracht naar het basisonderwijs. Zo blijft de ontwikkeling goed gevolgd. Ouders horen wie de 

mentor is van hun kind tijdens de intake met betreffende medewerker. Na 3 maanden volgt er een 

evaluatie gesprek met nieuwe ouders, hierin wordt o.a. besproken of het kind zich veilig/geborgen 

voelt op de groep. 

 

Wenbeleid 

Over het wennen van kinderen staat in het beleid het volgende: Nadat de organisatie en de ouders 

overeenstemming hebben bereikt over de aard, de omvang van de opvang en de ingangsdatum 

worden er zogenaamde “wendagen” afgesproken. 

 

Extra dagdelen 

Het beleid omtrent het opnemen van extra dagdelen staat niet benoemd in het pedagogisch 

beleidsplan. Wel staat dit in het informatieboekje. Ook dit is te vinden op de website. 

 

Volgen ontwikkeling en doorlopende ontwikkellijn 

In het pedagogisch beleidsplan wordt uitgebreid beschreven op welke manier kinderen worden 

gevolgd en hoe de (warme) overdracht naar het basisonderwijs plaatsvindt. 

Wat ontbreekt is echter op welke manier de buitenschoolse opvang hierin wordt meegenomen. 

 

3-uursregeling 

In het pedagogisch beleidsplan staat over het afwijken van de beroepskracht-kindratio, de 

zogenaamde 3-uursregeling:  

Dit geldt ook op de (zeldzame) momenten dat er afgeweken wordt van het kind-leidsterratio. 

Afwijken van de leidster– kind ratio is niet toegestaan tussen 09:30 uur en 12:30 uur en tussen 

15:00 uur en 16:30 uur. Voor 09:30 uur en na 16:30 uur mag de afwijking van de leidster – kind 

ratio niet langer duren dan anderhalf uur aaneengesloten en in de pauzeperiode tussen 12:30 uur 

en 15:00 uur niet langer dan twee uren aaneengesloten. Dit alles met een maximum van drie uren. 

Bij de kinderopvang maken wij niet of nauwelijks gebruik van deze afwijking. Op dit moment 

hebben wij nog geen nieuwe afspraken gemaakt omtrent afwijken van BKR regeling m.i.v. nieuwe 

wetgeving. Bovenstaande regel blijft gehandhaafd, al maken we daar zelden/nooit gebruik van 

 

Houder heeft de regeling nog niet aangepast. In het beleidsplan dient de 3 uur afwijking concreet 

te zijn weergegeven: tijdens welke 3 uur wordt er afgeweken van de beroepskracht-kindratio en op 

welke tijden gebeurt dit niet. 

 

Voor bovenstaande 2 onderdelen is herstel aangeboden aan de houder. Houder heeft de 

onderdelen hersteld binnen de gestelde termijn: 

• de afwijking is concreet weergegeven; 

• de overdracht naar de BSO is beschreven. 

 

Conclusie 

Na herstelaanbod voldoet het pedagogisch beleid aan de gestelde voorschriften. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

 

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en 

structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen 

zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

   

B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van: 

motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 

Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in 

een veranderende omgeving. 

   

C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 

spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld 

steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
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D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, 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. 

 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel. 

   

Situatie praktijkobservatie 

De praktijkobservatie vond plaats op dinsdagochtend 

Geobserveerd zijn de volgende momenten: eetmoment. 

 

Ontwikkeling van persoonlijke competentie 

Kinderen krijgen de mogelijkheid (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 

Op het moment van inspectie is het thema circus. Dit thema wordt in de vakantieperiode 

gehanteerd. Op de groep is dit zichtbaar door de werkjes die er hangen, de platen en de informatie 

over het thema. Er is een boekje met allerlei activiteiten, waarbij aandacht wordt gegeven aan 

volgorde, kleuren, aantallen en voorzetsels. Verder zijn er activiteiten die zijn aangepast aan het 

thema, die op de groep kunne worden uitgevoerd.  

 

Het thema is, zoals ook in het pedagogisch beleidsplan staat vermeld voorbereid: 

De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van het feit dat voorschoolse educatie en 

stimulering bij jonge kinderen erg belangrijk is. Zij houden hier rekening mee met het organiseren 

van activiteiten en voorbereiden van thema’s.  

 

Overdracht van normen en waarden 

Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 

De kinderen zitten aan tafel. Het is een gezellig moment. De kinderen zijn zelfstandig aan het eten. 

De beroepskracht stimuleert dit ook: Dat kun jij goed zelf! Of Probeer het maar, dat kan jij!  

De beroepskracht is behulpzaam waar nodig. Ze geeft het goede voorbeeld in de omgang met de 

kinderen, ze vraagt 'alsjeblieft ‘en bedankt 'dank je wel'. Verder is het duidelijk dat er regels 

gelden: Wil je wel op je billen gaan zitten, anders val je straks nog!'. De beroepskracht en de 

kinderen luisteren naar elkaar als er wat wordt gezegd. Als de beroepskracht het niet begrijpt, 

vraagt ze het na en probeert te achterhalen wat het kind wil zeggen. Als een kind pijn heeft, gaat 

ze ernaartoe en gaat door de knieën. Ze toont oprechte belangstelling en helpt het kind. Het kind 

voelt zich getroost. 

 

Een baby is aan het huilen. De beroepskracht haalt het uit de situatie en gaat met het kind in de 

grondbox zitten. De beroepskracht leidt het kind af door het aandacht te geven en met het kind te 

spelen. Het kind wordt stil en gaat geconcentreerd bezig. Dit helpt het kind, maar ook het 

groepsproces aan tafel wordt niet verstoord. 

 



 

 

8 van 14 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-07-2022 

KDV 't Sprengetje te Eerbeek 

 

Conclusie 

KDV 't Sprengetje biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan het in een veilige 

en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de 

persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht 

van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang).    

 
 

Gebruikte bronnen 

• Website 

• Pedagogisch beleidsplan (website, versie 2021) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beroepskrachten 

De beroesprkachten op de locatie zijn in het bezit van een geldig VOG en staan ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang (PRK). Ze zijn in het PRK gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten op locatie) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV 't Sprengetje 

Website : http://www.kinderopvangspreng.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Eerbeek 

Adres houder : T.M.C. Asserstraat 28 

Postcode en plaats : 6961 XB Eerbeek 

KvK nummer : 52905241 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. A de Vries 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Brummen 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 6970 AA BRUMMEN 
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Planning 

Datum inspectie : 26-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 26-08-2022 

Zienswijze houder : 26-08-2022 

Vaststelling inspectierapport : 29-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 09-09-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Eerbeek, 26 augustus 2022 

 

Betreft ; Zienswijze inspectierapport 26 augustus 2022 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij kunnen ons vinden in het inspectierapport d.d. 26 augustus jl van ons kinderdagverblijf! 

 

Met het hele team binnen SKE Spreng! werken we aan een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat 

en kwaliteitsbeleid. Tijdens de inspectie zijn we er op attent gemaakt dat enkele punten duidelijker 

beschreven moeten worden in ons werkplan. Hier hebben we dan ook direct gehoor aan gegeven 

en onze werkwijze proberen duidelijker te beschrijven zoals we deze ook uitvoeren in de praktijk. 

Dit is ook terug te vinden in het inspectierapport. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Vriendelijke groet, Vanessa Troost Adjunct 

directeur Kinderopvang Spreng 

 

 

 

 

 

 

 


