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Pomponella te Julianadorp 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere het gebied van de 
pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en 
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wko). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) één maal bezocht in het 
kader van de naleving Wko door een toezichthouder van de GGD. 
  
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  
Op de laatste pagina's van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de 
Wko. 
  
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
De locatie 
Kinderdagverblijf Pomponella is een kleinschalige, particuliere kinderopvangorganisatie, 
waar maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen worden in één stamgroep. 
Het kinderdagverblijf is sinds november 2014 in exploitatie en gelegen in Julianadorp. 
Pomponella is eigendom van twee houders, die tevens ook als beroepskracht werkzaam zijn. 
Pomponella is van maandag tot en met vrijdag geopend. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 In oktober 2014 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden, waarna Pomponella 

opgenomen werd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). 
 In maart 2015 vond de eerste reguliere inspectie plaats. Hierbij werd niet voldaan aan de 

voorwaarde: 'De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.' Hierop is het 
advies 'Handhaven' gegeven aan de gemeente. 

 Een nader onderzoek vond plaats in juli 2015, gericht op de hierboven genoemde voorwaarde. 
Aan de betreffende voorwaarde werd daarbij voldaan. 

 Tijdens de jaarlijkse inspectie in maart 2016 zijn overtredingen geconstateerd binnen 
domeinen pedagogisch klimaat en personeel en groepen. Hierop is het advies 'Handhaven' 
gegeven aan de gemeente. Gemeente Den Helder heeft opdracht gegeven om een nader 
onderzoek te verrichten. 

 Een nader onderzoek vond plaats in juni 2016. Aan de betreffende voorwaarden werd daarbij 
voldaan. 

  
De inspectierapporten zijn in te zien op www.lrkp.nl. 
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Pomponella te Julianadorp 

De inspectie 
Deze jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 8 juni 2017. De toezichthouder 
heeft een gesprek gevoerd met de beroepskracht c.q. houder en met de op de locatie 
aanwezige beroepskrachten. Verder heeft een observatie plaatsgevonden om de (pedagogische) 
praktijk te beoordelen en zijn de nodige documenten ingezien. 
  
Conclusie 
Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Pomponella te Julianadorp 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 
  
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op inhoud en volledigheid. 
Onderzocht is of in het pedagogisch beleidsplan onder andere de vier wettelijk gestelde 
pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) zijn uitgewerkt. 
Daarnaast is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de 
pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan van de organisatie. 
  
Pedagogisch beleid 
 
De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan. Daarnaast heeft Pomponella een 
specifiek werkplan. Ten tijde van de inspectie waren deze documenten nog niet actueel.  
De beschrijving hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio, was niet gelijk aan de 
praktijk. 
Met de houder is afgesproken dat deze documenten in aangepaste versie verstuurd zouden worden 
naar de toezichthouder. Het beleidsplan (juli 2017) en pedagogisch werkplan (juli 2017) zijn in 
aangepaste versie aangeleverd aan de toezichthouder. 
  
In het beleidsplan is onder andere de werkwijze van de stamgroepen, welke activiteiten kinderen 
buiten de stamgroep kunnen verrichtten en het vierogenprincipe opgenomen. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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Pedagogische praktijk 
 
De uitgangspunten van het pedagogisch plan en andere (pedagogische) beleidsstukken worden 
door de houder onder de aandacht gehouden bij de beroepskrachten tijdens teamoverleg en 
gedurende of aansluitend op de opvang door feedback van de leidinggevende naar aanleiding van 
bijvoorbeeld een praktijkobservatie. 
  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. Hierin staan de 
indicatoren waarmee de uitwerking van de pedagogische basisdoelen in de praktijk wordt 
beoordeeld. 
Indicatoren uit dit veldinstrument worden cursief weergegeven. 
  
Emotionele Veiligheid 
Sensitieve responsiviteit 
De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te 
raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby’s (sensitief-responsief). 
  
Praktijkvoorbeeld: 
Ten tijde van de inspectie, zit een van de beroepskrachten met een baby aan de hoge tafel en 
geeft de baby de fles. De baby maakt contact met de beroepskracht door geluidjes te maken. De 
beroepskracht reageert hierop en maakt geluidjes terug en aait de baby over haar hand. Als de 
andere beroepskracht na het verschoonmoment 2 kinderen aan dezelfde tafel zet, zoeken zij ook 
contact met de beroepskracht door op de tafel te slaan en te lachen. De beroepskracht kijkt de 
andere kinderen aan en begint te zingen. Eén van de kinderen gaat met zijn hoofd heen en weer 
op het ritme van het liedje. 
  
Persoonlijke Competentie 
Zichtbaarheid resultaat  
De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf 
gemaakt. Er is verband tussen (een deel van) de werkjes of rapportages in de groepsruimte, en 
thema-activiteiten.  
  
Praktijkvoorbeeld: 
Het thema wat ten tijde van de inspectie behandeld wordt is 'boerderij', Dit is zichtbaar door 
knutselwerkjes zoals beplakte varkentjes. Op de deur hangt een groot vel met liedjes welke gaan 
over de boerderij en er zijn figuurtjes en puzzels met betrekking tot de boerderij aanwezig. 
 
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding 
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien 
in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van het pedagogisch 
beleid. 
  
Vierogenprincipe 
Tijdens de inspectie werd het vierogenprincipe overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan 
uitgevoerd. Zo staan er bijvoorbeeld meerdere beroepskrachten op de groep.  
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw Pompert) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (Pedagogische praktijk observatie, binnen en buitenruimte) 
 Protocol vierogenprincipe 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, 
stagiaires en beroepskrachten in opleiding. 
Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en 
aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio) gekeken.  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid 
continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue 
screening. De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen 
werkzaam bij het kindercentrum steekproefsgewijs beoordeeld. 
 
De beoordeelde VOG’s voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De toezichthouder heeft de diploma’s van de beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde 
documenten betreffen een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO 
kinderopvang is opgenomen. 
 
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 
Opvang in groepen 
 
Kinderopvang Pomponella vangt maximaal 16 kinderen in één stamgroep op in de  
leeftijd van 0-4 jaar. 
 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de 
presentielijsten van de afgelopen periode en het bijbehorende dienstrooster. De verhouding tussen 
het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep is conform de 
voorwaarden. 
  
Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting 11 kinderen onder begeleiding  
van 3 beroepskrachten. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
  
Ter informatie 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl (www.1ratio.nl). 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw Pompert) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (Pedagogische praktijk observatie, binnen en buitenruimte) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (maand mei) 
 Personeelsrooster (Maand mei) 
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Pomponella te Julianadorp 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in 
een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke 
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering 
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
In maart 2017 is de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd. 
  
In de risico-inventarisatie is aangegeven welke afspraken (bijvoorbeeld werkafspraken, huisregels, 
protocollen) zijn vastgesteld en welke maatregelen met betrekking tot de inrichting en 
accommodatie (bijvoorbeeld vingersafes, veiligheidsglas) zijn genomen. Deze zijn onder de 
aandacht gebracht bij de beroepskrachten via teamoverleg en protocollen welke inzichtelijk zijn op 
de locatie. De houder is ten tijde van de inspectie zelf werkzaam als beroepskracht en geeft 
feedback ten aanzien van een praktijksituatie. 
  
Voor de medewerkers zijn werkinstructies, richtlijnen en protocollen beschikbaar op het gebied van 
gezondheid en veiligheid. Voor kinderen, ouders/ verzorgers en beroepskrachten zijn huisregels 
opgesteld. 
  
De beroepskrachten geven aan kennis te hebben van het beleid veiligheid en gezondheid omdat 
protocollen en werkafspraken met regelmaat tijdens een teamoverleg aan de orde komen en de 
beroepskrachten de protocollenmap zo nodig raadplegen. 
  
In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. 
Zo zijn er schoonmaaklijsten aanwezig, welke zijn bijgehouden middels een paragraaf van de 
beroepskracht. 
  
Op grond van de gesprekken en de observatie van de praktijk op de groep, is geconcludeerd dat de 
beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste 
wijze in praktijk brengen. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw Pompert) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (Pedagogische praktijk observatie, binnen en buitenruimte) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (maart 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (maart 2017) 
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Pomponella te Julianadorp 

 

Ouderrecht 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen betreffende de wijze waarop de houder de ouders 
betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van 
zaken in het kindercentrum en over minimaal het meest recente inspectiebezoek van de GGD. 
  
Indien sprake is van méér dan 50 geplaatste kinderen op een kindercentrum (dit kan dagopvang 
en buitenschoolse opvang op één adres zijn) dan moet dat in de vorm van een geïnstalleerde 
oudercommissie. 
Tijdens de inspectie is beoordeeld of er een oudercommissie is ingesteld en of de oudercommissie 
door de houder in de gelegenheid gesteld is om haar eigen werkwijze te bepalen. 
  
Oudercommissie 
 
Begin dit jaar heeft de toezichthouder de houder een vragenlijst voor de oudercommissie 
toegestuurd, met het verzoek deze ingevuld retour te zenden. Dit heeft de oudercommissie, 
welke bestaat uit 4 leden, gedaan. Uit de antwoorden is gebleken dat de houder de 
oudercommissie in de gelegenheid stelt haar eigen werkwijze te bepalen. 
Ouders worden voldoende geïnformeerd over beleid en eventuele wijzigingen hierin.  
De oudercommissie geeft aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de opvang.  
 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw Pompert) 
 Interview (Beroepskrachten) 
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Pomponella te Julianadorp 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(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 c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(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 h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Pomponella te Julianadorp 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Pomponella 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Pomponella 
Adres houder : Boterzwin 3437 
Postcode en plaats : 1788 WH Julianadorp 
KvK nummer : 61223506 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 
Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw S.D Commandeur 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Den Helder 
Adres : Postbus 36 
Postcode en plaats : 1780 AA DEN HELDER 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport 
Hoor wederhoor 

: 18-07-2017 
: 01-08-2017 

Zienswijze houder : 01-08-2017 
Vaststelling inspectierapport : 23-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 24-08-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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