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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. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-
gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 

bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Feiten over het kindercentrum 
Kinderdagverblijf Koningskinderen (Het Koninkrijk der Eigenwijzen), onderdeel van 

Koningskinderen Kinderopvang BV, biedt opvang aan maximaal 59 kinderen in de leeftijd van 0 tot 

4 jaar, verdeeld over 5 groepen; 3 babygroepen en 2 peutergroepen. Er is een registratie voor 60 
kindplaatsen. Het kinderdagverblijf is gevestigd in een voormalig schoolgebouw aan het 
Zaaijerplein te Oosterbeek. 
 
Onderzoeksgeschiedenis 
Tijdens de onderzoeken van de afgelopen drie jaar voldeed de houder aan de gestelde 
voorwaarden. 

 
Bevindingen op hoofdlijnen 
De inspectie heeft in prettige sfeer plaatsgevonden. Het locatiehoofd en de beroepskrachten 
hebben de toezichthouder van de benodigde informatie voorzien.  
De praktijk was in orde en de beroepskrachten waren op de hoogte van de beleidsdocumenten. 
 
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
Binnen dit domein is bekeken of: 

 
 De houder over een pedagogisch beleidsplan beschikt dat redelijkerwijs leidt tot verantwoorde 

kinderopvang. 
 De houder in het beleidsplan een kenmerkende visie op de omgang met kinderen heeft 

beschreven. 
 De houder er zorg voor draagt dat de beroepskrachten in overeenstemming met het 

pedagogisch beleidsplan handelen. 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, heeft de toezichthouder in de praktijk 
bekeken of de houder ervoor zorgt dat: 

 
 Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 
 Kinderen motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

 Kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bijgebracht krijgen. 
 Kinderen op een open manier kennismaken met de algemeen aanvaarde waarden en normen 

in de samenleving. 
 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum (versie januari 2015). De cursief gedrukte tekst onder 'Pedagogische 
praktijk' is afkomstig uit dit document. 

  
 

Pedagogisch beleid 

Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan. In dit document wordt de visie van de houder en de 
werkwijze op de locatie beschreven. De houder draagt er zorg voor dat beroepskrachten handelen 

conform het pedagogisch beleidsplan. In het najaar van 2019 is een teamvergadering gewijd aan 

het pedagogisch beleidsplan en coaching. Beroepskrachten worden betrokken bij de invulling van 
het pedagogisch beleid. In de vergadering is besproken hoe de verschillende beroepskrachten hier 
invulling aan geven in de dagelijkse praktijk. Het bleek dat dit over het algemeen overeenkomt met 
elkaar. De verschillen zijn besproken.  
  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde. 
 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder in ieder geval zorg 

voor de onderstaande, vetgedrukte aspecten van het pedagogisch klimaat. Hierbij houdt de houder 
rekening met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. 
  
Emotionele veiligheid 
 

Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten reageren op een warme en 
ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. 

De beroepskrachten sluiten (meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die 
individuele kinderen aangeven [...]'. 
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In de praktijk: 

Een baby speelt op de grond maar valt dan op zijn rug. De beroepskracht gaat naar hem toe. De 
baby kijkt eerst wat bedremmeld maar begint dan te huilen. "Was je toch wel geschrokken?". Ze 
pakt hem vast en samen kijken ze in de speelgoedkast. De baby houdt gelijk op met huilen en 

wijst wat aan. "Wil je daar mee spelen? Dan zet ik je op de grond". Het kind gaat spelen. 
 
Ontwikkeling van motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden 
 
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die 
gericht zijn op/of aanzetten tot taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm verwoorden 
van ervaringen)'. 

 
In de praktijk: 
Voor de lunch leest de beroepskracht van de peutergroep de kinderen voor in de leeshoek. Het 
thema is 'Hatsjoe' en hier gaat het boekje ook over. De kinderen luisteren aandachtig en de 
beroepskracht betrekt de kinderen erbij door af en toe een vraag te stellen of iets samen te vatten: 
"Want als je heel goed drinkt, had dokter mol gezegd, word je weer beter". Een kind reageert hier 

op door te vertellen wat hij had gedaan toen hij ziek was. 

 
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar 
buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en 
gezamenlijk spel. De beroepskrachten maken gebruik van (...) om de leefwereld van kinderen te 
verbreden, in aansluiting op interesse of thematisch programma'. 
 

In de praktijk: 
De peuters gaan 's ochtends ruim een uur buiten spelen. Bij navraag zegt de beroepskracht dat ze 
langer gingen dan normaal. Alle fietsjes waren buiten en de kinderen deden alsof het ambulances 
waren, in het kader van het thema. Hier hadden ze zoveel plezier in, dat ze wat langer buiten zijn 
gebleven. 
 
Sociale kennis en vaardigheden 

 
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij 
verzorgende en organisatorische taken zoals opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten 
geven de kinderen positieve feedback en waardering als zij zich actief betrokken en 

verantwoordelijk tonen'. 
 

In de praktijk: 
Op de babygroep worden de kerstspullen opgeruimd. Dit is als activiteit ingepland, de kinderen 
worden erbij betrokken. Met een aantal dreumesen ruimt de beroepskracht de kerstboom en - 
krans op en de verschillende werkjes worden in de kastjes van de kinderen gelegd, die mogen ze 
aan het einde van de dag mee naar huis nemen. De beroepskracht moedigt de kinderen aan om te 
helpen en geeft ze een complimentje. 
Op de peutergroep helpen 2 kinderen mee de tafel te dekken. Een kind legt op elk bordje een 

boterham, het andere kind legt bij elk bord een mes neer. 
 
Conclusie 
Op basis van onder andere bovenstaande observaties en interviews met de beroepskrachten, kan 
geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan. Er wordt pedagogisch verantwoorde dagopvang geboden. 
 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiehoofd) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
Binnen dit domein is gekeken naar: 

 
 Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van medewerkers in het personenregister 

kinderopvang (PRK). 
 De koppeling van medewerkers aan de houder in het PRK. 
 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen. 
 Het aantal ingezette beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen (= 

beroepskracht-kindratio). 

 De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. 
 De samenstelling van de stamgroepen (stabiliteit van de opvang voor kinderen). 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten, de stagiaire en de beroepskracht in opleiding (BBL'er) zijn geregistreerd in 
het Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn in dit register gekoppeld aan de houder. 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

 
 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Op de dag van het onderzoek worden op alle groepen voldoende beroepskrachten ingezet in 
verhouding tot het aantal kinderen. 

   

 Groep Leeftijd  Aantal kinderen  Aantal beroepskrachten  

 Maneschijn  0-2  7 2 

 Zonlicht  0-2  7 2 

 Sterrenpracht  0-2  6 2 

 Donderstraal  2-4  15 2 

 Bliksem  2-4  14 2 

  
Conclusie  
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft inzichtelijk gemaakt op welke manier de coaching plaatsvindt. Ook de uren per 
locatie staan beschreven.  
 
De coaching is afgelopen jaar onderverdeeld in: 

- Teamvergadering over uitleg van de coaching 
- Coaching on the job; de coach werkt mee op de groep (boventallig) en coacht op deze manier de 
beroepskracht 
- Coaching naar aanleiding van een hulpvraag; het locatiehoofd heeft voorbeelden laten zien van 
vragen van beroepskrachten die te maken hadden met de omgang met een kind. 
- Coachingsavond over het pedagogisch beleid; werkt iedereen volgens het beleid? Wat zijn de 
verschillen? 
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Uit interview met de beroepskrachten blijkt dat zij de coaching als zinvol hebben ervaren. Zij 
worden zich meer bewust van hun handelen en stappen eerder naar de coach als ze vragen 

hebben. 
 
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Het kinderdagverblijf bestaat uit vijf vaste stamgroepen: 

 

 Groep Leeftijd  Maximale groepsgrootte  

 Maneschijn  0-2  8 

 Zonlicht  0-2  8 

 Sterrenpracht  0-2  8 

 Donderstraal  2-4  16 

 Bliksem  2-4  16 

 
Conclusie  
De houder voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiehoofd) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen dit domein is gekeken naar de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De kennis 
van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om kennis te kunnen 
nemen van de meldcode is beoordeeld. 
  

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Sinds 2013 is iedere locatie voor kinderopvang verplicht om gebruik te maken van een meldcode 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling bij vermoedens van verwaarlozing, lichamelijke- of 
geestelijke mishandeling of misbruik van een kind. Deze meldcode helpt professionals goed te 
handelen bij signalen en de juiste vervolgstappen te nemen. 

 
Vanaf 1 januari 2019 is de meldcode vernieuwd. Er is een afwegingskader aan toegevoegd 
waarmee de professionals kunnen bepalen welke stappen zij moeten zetten, bijvoorbeeld over het 

wel of niet moeten melden bij Veilig Thuis. De houder van dit kindercentrum gebruikt een op de 
locatie toegespitste meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, op basis van het model dat 
is opgesteld door de belangenorganisatie voor ouders (Boink) en brancheorganisaties, inclusief het 

afwegingskader. 
In mei 2019 is de meldcode in een teamvergadering besproken.  
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Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat de vernieuwde meldcode voldoende 
geïmplementeerd is. Als zij zorgen hebben over een kind, bespreken ze deze met de ouders en de 

leidinggevende.  
 
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.  
 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiehoofd) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Koningskinderen Kinderopvang 

Website : http://www.koningskinderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 60 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Koningskinderen Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Zaaijerplein 16 
Postcode en plaats : 6861ZP Oosterbeek 
Website : www.koningskinderen.nl 
KvK nummer : 09125206 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Suzanne Duchateau 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Renkum 

Adres : Postbus 9100 
Postcode en plaats : 6860HA OOSTERBEEK 
 

Planning 
Datum inspectie : 06-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 08-01-2020 
Zienswijze houder : 09-01-2020 
Vaststelling inspectierapport : 10-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-01-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-01-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 17-01-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
GGD inspectie op 6 januari 2020 door mevr. S. Duchateau 
Koningskinderen Kinderopvang 
KDV Het Koninkrijk (Zaaijerplein 16, Oosterbeek) 
 
 
Zienswijze houder 
 

Naar aanleiding van het Conceptrapport kunnen wij aangeven dat wij ons kunnen vinden in de 
constateringen van de toezichthouder. 
 
Het is fijn om terug te lezen dat de positieve sfeer en de Visie van Koningskinderen duidelijk 
werden ervaren ten tijde van de inspectie. Een compliment voor onze beroepskrachten. Door hard 
te werken met een steady en enthousiast team, kunnen we de hoogwaardige kwaliteit van onze 

opvang waarborgen en ervaren we dagelijks het plezier van het werken met kinderen. 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Michliene Verduijn 

Koningskinderen Kinderopvang 

 
 

 
 
 
 

 


