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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
In opdracht van gemeente Hilversum heeft er bij buitenschoolse opvang de Sprookjesboom een 
nader onderzoek plaatsgevonden op 15 en 17 februari 2016.
In dit nader onderzoek zijn items, waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd voldaan, opnieuw 
beoordeeld.

Beschouwing
Algemeen
Buitenschoolse opvang de Sprookjesboom is gehuisvest in een voormalig schoolgebouw waar ook 
kinderdagverblijf de Sprookjesboom is gevestigd. De buitenschoolse opvang (4-12 jaar) bevindt 
zich
in één basisgroep van maximaal 14 kinderen.

Inspectiegeschiedenis
Buitenschoolse opvang de Sprookjesboom (voorheen Nijntje) kent een lange inspectiegeschiedenis 
met verschillende handhavingstrajecten en overtredingen op de Wet kinderopvang.

In 2014 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden en twee nader onderzoeken. Hierbij werd 
verschillende malen niet voldaan aan een aantal wettelijke vereisten.
De gemeente heeft besloten om op deze items handhaving te starten. Ook bij het nader onderzoek 
dat hier begin 2015 op volgde werd er niet aan alle items voldaan. Het betrof hier de 
klachtenregeling en de uitvoering van de meldplicht.

Op 17 april 2015 heeft de gemeente Hilversum een bestuurlijke boete opgelegd.
Dit besluit is op 8 oktober 2015 ingetrokken.

Bij het jaarlijks onderzoek van 26 oktober 2015 zijn wederom verschillende overtredingen 
aangetroffen.

In de periode tussen het intrekken van de bestuurlijke boete en jaarlijks inspectiebezoek van 
26 oktober 2015 heeft de houder externe hulp ingehuurd voor het op orde krijgen van de 
wettelijke basis. Het bureau 'Opstapje' heeft in oktober 2015 een plan van aanpak gemaakt om te 
werken aan de kwaliteit van de Sprookjesboom.

De gemeente Hilversum heeft op 25 januari 2016 een aanwijzing verstuurd met een hersteltermijn 
van twee weken.

Alle inspectierapporten zijn inzichtelijk via www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Huidige inspectie
Op 15 februari 2016 heeft er een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden. Er is gesproken 
met de houder mw. J. de Ruijter en de aanwezige beroepskrachten en groepshulpen. Ook was mw. 
D. Koekoek van bureau 'Opstapje' aanwezig. De observatie van de praktijk heeft vervolgens op 
woensdag
17 februari 2016 plaatsgevonden.

Geconstateerd is dat niet alle overtredingen binnen het hersteltermijn zijn hersteld.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Overtreding op domein 3; Veiligheid conform handhavingsbeleid handhaven.
Overtreding op domein 5; Klachten handhaven, rekening houdend met verzachtende 
omstandigheid zoals in de toelichting staat beschreven. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 26 oktober 2015 zijn er vier overtredingen geconstateerd in het 
domein 'Pedagogisch klimaat'.
Het betreft hier de inhoud van het pedagogisch beleidsplan.

Op 25 januari 2016 heeft de gemeente Hilversum een aanwijzing verstuurd met een hersteltermijn 
van twee weken.

Op 15 februari 2016 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden waarbij vier items in het 
pedagogisch beleid opnieuw zijn beoordeeld.
Geconstateerd is dat de overtredingen zijn hersteld.

Pedagogisch beleid

De volgende items zijn in voldoende mate gewijzigd in het pedagogisch beleidsplan van 
buitenschoolse opvang de Sprookjesboom;
 de maximale omvang van de basisgroep
 de wijze waarop beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere 

volwassenen
 de wijze waarop ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum aanwezig is
 de wijze waarop ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio

In het kader van dit nader onderzoek zijn alleen de voorwaarden beoordeeld waaraan in een eerder 
onderzoek niet werd voldaan. De overige voorwaarden worden bij een volgend, jaarlijks, onderzoek 
opnieuw beoordeeld.

Gebruikte bronnen:


Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan BSO versie 1 (per mail toegestuurd op 16 
februari 2016))
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Personeel en groepen

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 26 oktober 2015 is één overtreding geconstateerd in het 
domein 'Personeel en groepen'.
Het betreft hier het item over verklaringen omtrent het gedrag.

Op 25 januari 2016 heeft gemeente Hilversum een aanwijzing verstuurd met een hersteltermijn 
van twee weken.

Op 15 februari 2016 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden waarbij dit item opnieuw is 
beoordeeld.
Geconstateerd is dat deze overtreding is hersteld.

Verklaring omtrent het gedrag

Van de medewerker, die nieuw in dienst is gekomen, is geconstateerd dat zij een verklaring 
omtrent het gedrag heeft overlegd die niet ouder is dan twee maanden vóór aanvang van de 
werkzaamheden.
De arbeidsovereenkomst van deze medewerker is ingegaan op 07 december 2015. Haar verklaring 
omtrent het gedrag dateert van 27 november 2015.

Gebruikte bronnen:
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Arbeidscontracten
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Veiligheid en gezondheid

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 26 oktober 2015 zijn vier overtredingen geconstateerd in het 
domein 'Veiligheid en gezondheid'.
Het betreft hier items over de risico-inventarisatie en de uitvoering van de maatregelen uit het plan 
van aanpak.

Op 25 januari 2016 heeft gemeente Hilversum een aanwijzing verstuurd met een hersteltermijn 
van twee weken.

Op 15 februari 2016 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden waarbij deze items opnieuw zijn 
beoordeeld. De uitvoering in de praktijk is daarnaast op 17 februari 2016 beoordeeld.
Geconstateerd is dat niet alle overtredingen zijn hersteld.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn in januari 2016 opnieuw uitgevoerd door Mw. 
D. Koekoek van bureau 'Opstapje'. De beschreven maatregelen en protocollen veiligheid en 
gezondheid zijn met de beroepskrachten besproken tijdens verschillende teamvergaderingen in 
november en december 2015 en januari 2016.
Om te beoordelen of de beschreven maatregelen worden uitgevoerd hebben er steekproeven 
plaatsgevonden op 15 en 17 februari 2016.

De steekproef veiligheid bestond uit de maatregelen met betrekking tot de veiligheid van en op het
buitenspeelterrein van buitenschoolse opvang de Sprookjesboom en het vervoer van kinderen.

Het risico op vallen door, of bezeren aan defect materiaal is aanwezig doordat er een scheur zit in 
de plastic glijbaan op het schoolplein.
De beschreven maatregelen luiden:

 "Voor het naar buiten gaan de buitenspeelplaats controleren op defect materiaal"
 "Defect materiaal verwijderen of afzetten"
 "Defect materiaal door leverancier laten maken"
 "Zorg voor goed onderhoud waardoor een gebrek voorkomen kan worden"

Ten tijde van het eerste bezoek op 15 februari 2016 is de glijbaan onvoldoende afgezet. Tijdens dit 
bezoek is er niet door de buitenschoolse opvang buiten gespeeld. Bij het tweede bezoek op 17 
februari 2016 heeft de houder gezorgd voor voldoende afzetting door middel van een plastic lint. 
De houder heeft contact met de school over het herstel van het speeltoestel. Bij aankomst van de 
toezichthouders spelen twee kinderen op het overige deel van het speeltoestel.

De beschreven maatregelen zijn in voldoende mate door de toezichthouders waargenomen. Het 
defect dient wel zo spoedig mogelijk te worden opgelost.

Het risico op ongevallen doordat het hek van de buitenspeelplaats open blijft staan is aanwezig 
doordat het hek van het schoolplein tijdens het buiten spelen van de kinderen niet gesloten is.
De beschreven maatregelen luiden:

 "Kinderen spelen alleen buiten onder toezicht"
 "Zorg dat er geen opstapje voor het hek staan waar kinderen op kunnen klimmen om bij de 

hendel om het hek op te maken komt"
 "Ouders attenderen het hek altijd goed te sluiten achter zich"
 "Na gebruik van het hek bij het buitenspelen controleren of het hek goed is gesloten"

Ten tijde van het eerste bezoek op 15 februari 2016 is het hek van het schoolplein niet gesloten. Er 
is tijdens dat bezoek niet door de buitenschoolse opvang buiten gespeeld.
Bij het tweede bezoek op 17 februari 2016 wordt er door de buitenschoolse opvang buiten 
gespeeld op het schoolplein.
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Kinderen mogen zelfstandig van het schoolplein naar binnen om naar het toilet te gaan. Op het 
moment van aankomst van de toezichthouders zijn er zeven kinderen aanwezig met één 
groepshulp. Er is geconstateerd dat:
 Het hek open staat
 De hendel van dit hek voor buitenschoolse opvang kinderen ook zonder opstapje te openen is
 Kinderen, ouders en andere volwassenen het hek niet goed kunnen afsluiten met deze hendel

De beschreven maatregelen zijn in onvoldoende mate door de toezichthouders waargenomen.

Het risico op vallen en struikelen over een oneffenheid is aanwezig doordat er naast het defecte 
speeltoestel een stuk van de ondergrond weg is. Hierdoor is er een gat ontstaan in de loop- en 
fietsroute om het speeltoestel heen.
De beschreven maatregelen luiden:

 "Voor het naar buiten gaan de buitenspeelplaats controleren op defecte vloerdelen"
 "Defect vloerdelen verwijderen of afzetten"
 "Zorg voor goed onderhoud waardoor een gebrek voorkomen kan worden"
 "Geen losse voorwerpen op de grond waar een doorloop is"
 "Materiaal in de daarvoor bestemde speelhoeken"
 "Her bestraat de buitenruimte indien nodig"
 "Zorg dat er geen afstapjes of randen midden in de speelruimte zitten"
 "Maak afstapjes of hoogteverschillen goed zichtbaar door kleuren te gebruiken"
 "Plaats fietsenrekken buiten de speelplaats"

Ten tijde van het eerste bezoek op 15 februari 2016 is er door de buitenschoolse opvang niet 
buiten gespeeld. Er is geconstateerd dat er sprake is van een defect vloerdeel. Tijdens het tweede 
bezoek op 17 februari 2016 wordt er door de buitenschoolse opvang buiten gespeeld op het 
schoolplein.
Het defecte vloerdeel is niet afgezet of verwijderd. Kinderen lopen en fietsen om het speeltoestel 
heen. Fietsenrekken zijn niet buiten de speelplaats geplaatst.

De beschreven maatregelen zijn in onvoldoende mate door de toezichthouders waargenomen.

Het risico op een ongeval bij een uitstapje buiten de deur is aanwezig omdat een aantal kinderen 
gedurende de week naar sportclubjes wordt gebracht en gehaald. Er vindt dus regelmatig 'vervoer 
van kinderen' plaats.
De beschreven maatregelen luiden:

 "Auto door een carrosseriebedrijf geschikt laten maken voor het vervoer van kinderen en 
hierbij aangeven om welke leeftijdscategorie het gaat. De leeftijd van de kinderen bepaald de 
soort inrichting en de aan te brengen veiligheidsvoorzieningen"

 "Auto die wordt gebruik is altijd voorzien van inzittendeverzekering"
 "Geef medewerkers een instructie over het veilig vervoeren van kinderen voordat ze op pad 

gaan"
 "Medewerkers werken volgens protocol ophalen"
 "Medewerkers lopen altijd dezelfde route en nemen hierbij de nodige veiligheidsmaatregelen in 

acht zoals hierboven in plan van aanpak beschreven"

Ten tijde van het eerste bezoek op 15 februari 2015 haalt de houder met de auto van de 
groepshulp twee kinderen van school. In de auto is een autostoel en een zitverhoger aanwezig. 
Tijdens het tweede bezoek op 17 februari 2016 worden er met drie auto's kinderen naar 
sportclubjes gebracht. De toezichthouders hebben niet kunnen constateren of er voldoende 
autostoeltjes of zitverhogers aanwezig zijn in de verschillende auto's om te kunnen beoordelen of 
het vervoer van kinderen ten alle tijde volgens de regels plaatsvindt. De houder geeft aan er voor 
te zorgen dat alle kinderen onder 1,35 meter in een autostoel, dan wel zitverhoger, worden 
vervoerd.
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De steekproef gezondheid bestond uit de maatregelen met betrekking tot het bereiden van voedsel 
en het binnenmilieu.

Het risico op ziektekiemen door het eten van onhygiënisch bereid voedsel is aanwezig omdat er 
voor de kinderen dagelijks eten wordt bereid en opgewarmd.
De beschreven maatregelen luiden:

 "Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne"
 "Werk met schoon keukenmateriaal in een schone werkomgeving"
 "Verhit rauwe ingrediënten tot minimaal 75°C in de kern"
 "Bewaar geen restjes"
 "Voor het gebruiken van voedsel de houdbaarheid datum controleren"
 "Eten op de juiste manier bewaren, afgedekt en gekoeld"
 "Scheid voedselbereiding en verschonen"
 "Werk aan de hand van hygiënecode kleine instellingen"

Ten tijde van het bezoek van 17 februari 2016 is geconstateerd dat de groepshulp die 
verantwoordelijk is voor het bereiden van voedsel bekend is met de maatregelen en door de 
aanschaf van een voedselthermometer in staat is de maatregelen met betrekking tot de minimale 
kerntemperatuur uit te voeren.

De beschreven maatregelen zijn in voldoende mate door de toezichthouders waargenomen.

Het risico dat een kind in een ruimte verblijft die bedompt ruikt is aanwezig omdat bij het vorig 
onderzoek een te hoge CO² concentratie werd gemeten.
De beschreven maatregelen luiden:

 "Zorg voor goede ventilatie door ramen op te zetten"
 "Zet ventilatie mogelijkheden open"
 "Er wordt extra geventileerd tijdens en na bewegingsspelletjes, bedden opmaken en 

stofzuigen/wissen"
 "Ventileer gedurende de nacht"
 "Ramen en roosters, die zich meer dan .,80 meter boven de vloer bevinden worden zoveel 

mogelijk geopend"
 "De tempratuur moet tussen de 17 en 25 graden zijn en de luchtvochtigheid tussen de 40 en 

60% houd dit goed in de gaten op de tempratuur meters"

Ten tijde van het bezoek op 17 februari 2016 zijn op de buitenschoolse opvang de volgende 
waarden gemeten:
CO²: 485 ppm
Luchtvochtigheid: 26,1%
Temperatuur: 19,2 graden

Om de luchtvochtigheid te verbeteren schaft de houder een vernevelaar aan en legt natte doeken 
op de verwarming. Omdat de CO² en temperatuur in orde zijn is de te droge lucht als incident 
beoordeeld en hebben de toezichthouders de beschreven maatregelen in voldoende mate 
waargenomen.

Samengevat zijn de beschreven maatregelen met betrekking tot gezondheid in voldoende mate 
waargenomen.

De beschreven maatregelen met betrekking tot veiligheid zijn in onvoldoende mate waargenomen. 
De overtreding op de uitvoering van de risico-inventarisatie veiligheid is niet hersteld.
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld:

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen 
van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

  

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (15 en 17 februari 2016 met mw. J. de 
Ruijter)


Interview anderen (Aanwezige beroepskrachten en groepshulpen en mw. D. Koekoek van 
'Opstapje')

 Observaties (Onaangekondigd op 15 en 17 februari 2016)
 Risico-inventarisatie veiligheid (01-2016)
 Risico-inventarisatie gezondheid (01-2016)
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Ouderrecht

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 26 oktober 2015 zijn vier overtredingen geconstateerd in het 
domein 'Ouderrecht'.
Het betreft hier items over het klachtenjaarverslag ouders en oudercommissies.

Op 25 januari 2016 heeft de gemeente Hilversum een aanwijzing verstuurd met een hersteltermijn 
van twee weken.

Op 15 februari 2016 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden waarbij deze items opnieuw zijn 
beoordeeld.
Geconstateerd is dat de overtredingen niet binnen de hersteltermijn zijn hersteld.

Klachten 2015 en voorgaande jaren

Op 15 februari 2016 is aan de houder gevraagd of de klachtenjaarverslagen van 2014 (ouders en 
oudercommissies) zijn gewijzigd ten opzichte van het vorig inspectiebezoek waarbij werd 
geconstateerd dat deze verslagen waren opgesteld met foutieve informatie.
De houder geeft aan geen wijzigingen te hebben aangebracht.

Op 15 februari 2016 is aan de houder gevraagd of er klachtenjaarverslagen van 2015 (ouders en 
oudercommissies) zijn opgesteld, die in plaats van die van 2014 kunnen worden beoordeeld tijdens 
dit nader onderzoek. De houder geeft aan dat dit niet het geval is.

Voorwaarde 4 en 6 van Item 5.4 zijn niet beoordeeld. De houder heeft tot 1 juni 2016 de 
gelegenheid om de klachtenjaarverslagen van 2015 aan de GGD te verzenden.
Voorwaarde 3 en 5 zijn ten opzichte van het vorig inspectiebezoek niet gewijzigd. De overtredingen 
op deze voorwaarden zijn niet hersteld.

Op 16 februari 2016 heeft de houder gewijzigde versies van de klachtenjaarverslagen aan de 
toezichthouder verzonden. Dit is buiten het hersteltermijn. Tevens is onduidelijk of de verslagen 
ook reeds openbaar zijn gemaakt.
De toezichthouder heeft op 24 februari 2016 geconstateerd dat dit in ieder geval niet met behulp 
van de website van Sprookjesboom heeft plaatsgevonden.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld:

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van 
ouders wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

  
De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

  

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (15 en 17 februari 2016 met mw. J. de 
Ruijter)

 Website (www.hilversumkinderopvang.nl)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)
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Ouderrecht

Klachten 2015 en voorgaande jaren

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang De Sprookjesboom
Website : http://www.kinderopvangnijntje.nl
Aantal kindplaatsen : 14

Gegevens houder
Naam houder : Kinderopvang De Sprookjesboom
Adres houder : Groenhof 9
Postcode en plaats : 1275BB Huizen
KvK nummer : 32121327
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek
Adres : Postbus 251
Postcode en plaats : 1400AG BUSSUM
Telefoonnummer : 035-6926377
Onderzoek uitgevoerd door : K. Driessen

N. de Jongh

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Hilversum
Adres : Postbus 9900
Postcode en plaats : 1201GM HILVERSUM

Planning
Datum inspectie : 15-02-2016
Opstellen concept inspectierapport : 24-02-2016
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 29-02-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-02-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 29-02-2016

Openbaar maken inspectierapport : 07-03-2016


