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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 onderzoek na registratie.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of het kindercentrum aan alle eisen voldoet. Hij
bekijkt vooral de eisen die hij tijdens het onderzoek voor registratie nog niet (volledig) kon
toetsen.
Er heeft een observatie in de praktijk plaatsgevonden evenals een gesprek met de aanwezige
leidinggevende en beroepskrachten. De benodigde documenten zijn op locatie ingezien en
beoordeeld.

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 van het kindercentrum
De houder 'Liemers Lotus Kinderopvang B.V.' exploiteert het gelijknamige kinderdagverblijf in
Zevenaar. Deze kinderopvanglocatie was voorheen onderdeel van Stichting Clematis. Het
management en de beroepskrachten zijn met dit kindercentrum doorgegaan onder een andere,
nieuwe naam. Het kinderdagverblijf bestaat uit twee vaste stamgroepen (en een derde potentiële
toekomstige) waarin in totaal maximaal 43 kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen kunnen worden.
Het kindercentrum is gevestigd in het net nieuw opgeleverde schoolgebouw aan de Guido
Gezellestraat in Zevenaar. Hier is eveneens basisschool de Sterrenschool gehuisvest. De houder
exploiteert tevens een buitenschoolse opvang. Hiervoor is een apart onderzoek en bijbehorend
inspectierapport opgesteld.
Algemene bevindingen
Het team bestaat uit een groep vaste beroepskrachten waarvan velen al lange tijd werkzaam zijn
bij deze kinderopvang.
De aanwezige beroepskrachten vertellen enthousiast en bevlogen over hun werk op dit
kinderdagverblijf en zijn zichtbaar erg vertrouwd en bekend met de kinderen en hun ouders. Zie
hiervoor eveneens de toelichting bij het onderdeel 'pedagogisch klimaat' verderop in dit
inspectierapport.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de Wet kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Wijzigingen
Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Deze voorwaarde is daarom niet van toepassing.

Administratie
Kinderdagverblijf Liemers Lotus Kinderopvang kan een schriftelijke overeenkomst
(plaatsingsovereenkomst) met de ouder overleggen. Tevens is de administratie zodanig ingericht
dat deze direct voor de toezichthouder inzichtelijk zijn. De administratie bevat onder andere de
volgende gegevens:
- een overzicht van alle bij dat kindercentrum werkzame beroepskrachten;
- afschriften van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van bij het kindercentrum
werkzame personen;
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid;
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie;
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Naleving handhaving
Er heeft geen handhaving plaatsgevonden, derhalve zijn deze voorwaarden niet van toepassing.

Gebruikte bronnen
•

Landelijk Register Kinderopvang
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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.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
De houder hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie geldende beleid
staat. Dit document is op de website van de houder geplaatst en openbaar toegankelijk. Daarnaast
heeft de houder een informatieboekje voor ouders opgesteld waarin dit beleid grotendeels is
opgenomen.
Het pedagogisch beleidsplan van Liemers Lotus Kinderdagverblijf is bij de beroepskrachten bekend
en wordt tevens uitgedragen in de praktijk. Dit blijkt onder meer uit gesprekken met de
beroepskrachten en de observaties.
Conclusie
De houder voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarde.

Pedagogische praktijk
Inleiding
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde
kinderopvang, is op basis van een observatie en gesprekken met de aanwezige beroepskrachten
onderzocht.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet
Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):
•
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;
•
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;
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•

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;
•
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.
Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria
waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit
veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit
veldinstrument worden cursief weergegeven.
Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Twee basisdoelen worden
middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven.
De toezichthouder heeft op alle (2) stamgroepen geobserveerd.
Feiten
Gedurende de observatie op de peutergroep zaten de kinderen samen met de beroepskracht aan
tafel voor de lunch. Er werden diverse gesprekjes gevoerd, er werd gezongen en gegeten.
Tijdens de observatie op de babygroep zaten de kinderen en de beroepskrachten eveneens aan
tafel voor de lunch. Eén kind lag in bed en sliep. Na de lunch gingen ook de andere kinderen naar
bed.
Voorbeelden
Emotionele veiligheid
"Er heerst een open en ontspannen sfeer in de groep."
In de praktijk:
De beroepskracht eet samen met de kinderen aan tafel. Er vinden diverse gesprekjes plaats tussen
de kinderen en de beroepskracht. De beroepskracht gaat in op hetgeen individuele kinderen
vertellen. Er worden af en toe grapjes gemaakt. De beroepskracht start met het zingen van enkele
liedjes en al snel zingen de meeste kinderen mee. Er worden voor de kinderen bekende gebaren
gemaakt; de meeste kinderen maken deze bewegingen uit zichzelf.
Persoonlijke ontwikkeling
"De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de individuele ontwikkeling van kinderen."
In de praktijk:
Er is veel ontwikkelingsgericht (spel)materiaal aanwezig in de groepsruimte van deze peutergroep.
De ruimte beschikt over diverse afgebakende spelhoeken waaronder een bouwhoek, winkelhoek en
keukenhoek. Er zijn open kasten op kindhoogte aanwezig met creatief- en constructief materiaal in
open bakken.
De beroepskracht vertelt over hetgeen zij die ochtend met de kinderen heeft gedaan. Spelend leren
stond centraal, zo blijkt uit het programma. Er werd gewerkt met het herkennen van kleuren en
getallen middels een educatief spel. Er werd memorie gespeeld. En buiten werd er met de bal
geoefend (motoriek) waaronder het overgooien naar elkaar. Ook is er gewerkt met de begrippen
'zwaar' en 'licht'. Dit werd uitgebeeld en beleefd met een doos, aldus de beroepskracht.
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Conclusie
Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de 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 (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (versie september 2021)
informatieboekje ouders, versie september 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
De houder (tevens pedagogisch beleidsmedewerker) en de 12 pedagogisch medewerkers zijn
ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het Personen Register Kinderopvang.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Opleidingseisen
De beroepskrachten (12) en de houder/pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor
de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en
beroepskrachten op 24 september 2021. Daarnaast zijn de presentielijsten en personeelsroosters
van week 37 en 38 ingezien.
Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor
het aantal aanwezige kinderen op de stamgroepen.
Er wordt een BBL- er formatief ingezet op de groep(en). De houder zet deze persoon in
overeenkomstig de voorwaarden welke in de meest recente CAO kinderopvang zijn opgesteld. Dit
blijkt uit inzage in de beroepspraktijkvormingsovereenkomst vanuit de onderwijsinstelling van de
BBL-er. In dit document is het aantal formatief inzetbare uren van deze persoon vastgelegd. Deze
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inzet komt overeen met het personeelsrooster welke de toezichthouder heeft ingezien van de
maand oktober 2021.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Uit het interview met de houder blijkt dat zij bekend is met de rekentool voor het berekenen van
het aantal uren pedagogische coaching voor de beroepskrachten. Het minimaal aantal in te zetten
uren op grond van de rekenregels wordt in 2022 opnieuw bepaald wegens de peildatum van 1
januari.
De toezichthouder beschrijft in deze toelichting dan ook slechts het voornemen en de plannen van
de houder. Deze voorwaarde wordt na een volledig kalenderjaar pas beoordeeld op feitelijke
uitvoering.
Men is voornemens om iedere werkzame beroepskracht bij Liemers Lotus voldoende te coachen in
de nabije toekomst. Dit zal op onder meer de volgende manieren gebeuren:
•
Individuele coachingsgesprekken en individuele observaties staan gepland in november 2021.
•
Diverse scholingsbijeenkomsten voor de beroepskrachten, onder meer op zaterdag 20
november 2021.
Conclusie
De houder voldoet aan redelijkerwijs aan de gestelde voorwaarden. De feitelijke beoordeling over
2021 vindt later plaats, zoals hierboven weergegeven.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 stamgroepen, te weten:
•
Groep 1: Maximaal 11 kinderen van 0-4 jaar.
•
Groep 2: Maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar.
Daarnaast heeft de houder de mogelijkheid om een derde stamgroep te starten in de
multifunctionele ruimte waar op dit moment ook de BSO gebruik van maakt in de middag. Men is
voornemens om daar 'groep 3' te starten: Maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar, in de ochtenden.
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De toezichthouder heeft op de groepen overzichten
ingezien waarop zichtbaar is welke beroepskracht de mentor is van welk kind. Uit gesprekken met
de beroepskrachten komt naar voren dat zij hun mentorkinderen periodiek observeren aan de hand
van een hiervoor bestemde observatiemethode. De ontwikkeling van de kinderen wordt periodiek
met de ouders besproken.
Conclusie
Deze groepsindeling en omvang voldoen aan de gestelde voorwaarden.
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
(Praktijk)leerovereenkomst (BBL-er, 'Aventus')
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken
Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL ('urenverantwoording BBL 2021-2022')
Presentielijsten (week 37 en 38)
Personeelsrooster (week 37 en 38, inclusief formatieve inzet BBL-er)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2021)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bij deze locatie hanteert men een veiligheids-en gezondheidsbeleid, versie september 2021. Dit
beleid bevat onder andere de volgende onderwerpen:
• Voornaamste risico's (veiligheid en gezondheid) worden beschreven
• Er is een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met
kleine risico's (veiligheid en gezondheid)
• Grensoverschrijdend gedrag
• Vierogenprincipe
• Achterwachtregeling
• Inzichtelijkheid voor alle werkzame volwassenen
Tevens is uit het beleid op te maken hoe men het beleid actueel houdt en er sprake is van een
cyclisch geheel.
Tijdens het locatiebezoek wordt zichtbaar dat beroepskrachten zich in de praktijk houden aan de
afspraken en genomen maatregelen uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Er wordt veilige en gezonde kinderopvang geboden.
De beroepskrachten zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de
in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Elke locatie voor kinderopvang is verplicht om gebruik te maken van een meldcode voor huiselijk
geweld en kindermishandeling bij vermoedens van verwaarlozing, lichamelijke- of geestelijke
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mishandeling of misbruik van een kind. Deze meldcode helpt professionals goed te handelen bij
signalen en de juiste vervolgstappen te nemen.
Er is een afwegingskader aanwezig 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.
Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat de vernieuwde meldcode voldoende
geïmplementeerd is.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
EHBO-certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid (versie september 2021)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Eisen aan ruimtes
Het kinderdagverblijf beschikt over 3 afzonderlijke groepsruimtes, bijbehorende afzonderlijke
slaapkamers voor alle stamgroepen en voldoende, passende sanitaire ruimtes. Alle
binnenspeelruimtes zijn voldoende groot, veilig en direct toegankelijk voor kinderen. Het
kinderdagverblijf heeft de beschikking over 2 aparte, eigen buitenspeelruimtes welke volledig
omheind zijn.
Vanuit de groepsruimtes is de buitenspeelruimte direct toegankelijk. De buitenruimtes zijn speels,
uitdagend en gevarieerd ingericht en zijn ruim voldoende groot voor de opvang van het aantal
kinderen.
De derde groepsruimte heeft een dubbele functie voor de houder: in de ochtend bevindt zich hier
in de toekomst een peutergroep (2-4 jarigen) en in de middag is de BSO hier gehuisvest.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Plattegrond (tijdens onderzoek voor registratie beoordeeld)
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Ouderrecht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Informatie
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid en de klachtenregeling middels
(intakegesprek, website, nieuwbrieven enz.). Het meest recente inspectierapport staat op de
website.
Conclusie
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Oudercommissie
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Hierin staat onder andere het
volgende beschreven:
• het minimaal en maximaal aantal leden van de oudercommissie;
• de wijze van kiezen van de leden;
• de zittingsduur van de leden;
• het reglement bevat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie;
• de houder wijzigt het reglement alleen na instemming van oudercommissie.
De voorwaarden rondom de formering van de oudercommissie worden beoordeelt tijdens het
volgend jaarlijks onderzoek omdat de termijn waarbinnen deze gevormd dient te zijn op dit
moment nog niet verstreken is.
Conclusie
De houder voldoet redelijkerwijs aan de gestelde voorwaarden.

Klachten en geschillen
De houder heeft een klachtenregeling getroffen, beschreven in het informatieboekje en het
pedagogisch beleid. Deze regeling is ook in een apart document 'klachtenregeling Liemers Lotus'
opgesteld voor de interne afhandeling van klachten. De houder brengt de klachtenregeling op
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze regeling. De
houder is tevens aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie, voor een externe afhandeling van klachten.
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Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview (aanwezige beroepskrachten)
Landelijk Register Kinderopvang
Reglement oudercommissie
Informatiemateriaal voor ouders
Website
Klachtenregeling
Aansluiting geschillencommissie
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Administratie
Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een
kindercentrum en de ouder.
(art 1.52 Wet kinderopvang)
De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1,
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.
De administratie bevat de volgende gegevens:
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam,
Burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften;
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang;
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58
van de wet;
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet;
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders.
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang )
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
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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)
Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag
is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang)
Wanneer de houder van een kindercentrum redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de
personen die op basis van artikel 1.50 lid 3 in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het
gedrag, niet langer aan de vereisten voor het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al dan niet op
verzoek van de toezichthouder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de betreffende
persoon. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 7 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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.
(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 de 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 de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang )
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet
kinderopvang)
Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is,
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 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)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal
worden gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)
OF
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt,
overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang)
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Oudercommissie
De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel
1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement
oudercommissie vastgesteld.
(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang)
Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent:
- het aantal leden;
- de wijze waarop de leden worden gekozen;
- de zittingsduur van de leden.
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang)
Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de
oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming
van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang)
Klachten en geschillen
De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
van een kindercentrum indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling.
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(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in
het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het
jaarverslag wordt ten minste opgenomen:
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie;
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen;
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende
ouders of de oudercommissie.
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van
de houder die een natuurlijke persoon is.
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het
daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende
wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor
het behandelen van:
a. geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk
adviesrecht.
(art 1.57b, 1.57 lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Liemers Lotus Kinderopvang

Website

: http://kdvlotus.nl

Aantal kindplaatsen

: 43

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Liemers Lotus B.V.

Adres houder

: Babborgaplein 4

Postcode en plaats

: 6909 DW Babberich

KvK nummer

: 83103554

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Adres

: Postbus 5364

Postcode en plaats

: 6802 EJ ARNHEM

Telefoonnummer

: 0800-8446000

Onderzoek uitgevoerd door

: Sanne den Bakker

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Zevenaar

Adres

: Postbus 10

Postcode en plaats

: 6900 AA Zevenaar
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Planning
Datum inspectie

: 24-09-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 28-09-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 01-10-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 01-10-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 01-10-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 08-10-2021

25 van 26
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 24-09-2021
Liemers Lotus Kinderopvang te Zevenaar

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.
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