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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Op het moment van inspectie heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding van het Corona
virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de inspectie de richtlijnen van het RIVM in acht
genomen.
Er heeft een rondgang door het pand plaatsgevonden en er is documentenonderzoek verricht. Er is
getracht om het bezoek op de locatie zo kort mogelijk te houden. Eventuele interviews met de
houder en/of beroepskrachten zijn op afstand uitgevoerd, evenals de (verkorte) observatie van de
pedagogische praktijk.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
Kinderdagverblijf Babbeloes is gevestigd aan H.B. Blijdensteinlaan 43 te Enschede. Het Landelijk
Register Kinderopvang laat zien dat er in het kinderdagverblijf maximaal vierentachtig kinderen
kunnen worden opgevangen.
Het kinderdagverblijf heeft zes verticale (nul tot vier jaar) stamgroepen: Ieniemienie, Pino, Elmo,
Oscar, Purk en Koekiemonster.
In het pand biedt de houder ook buitenschoolse opvang aan.
Openingstijden
Het kinderdagverblijf is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur.
Inspectiegeschiedenis







01-02-2018, incidenteel onderzoek. Er bestaat geen bezwaar tegen uitbreiding van het aantal
kindplaatsen naar vierentachtig.
26-07-2018, jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het
pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
27-09-2018, nader onderzoek. De tekortkomingen zijn opgeheven.
11-09-2019, jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
20-07-2020 jaarlijks onderzoek. Er is een tekortko ming geconstateerd binnen het domein
veiligheid en gezondheid.
24-11-2020, nader onderzoek. De tekortkoming is opgeheven.

Bevindingen op hoofdlijnen
Het inspectiebezoek dat op 29 april 2021 is uitgevoerd, laat zien dat wordt voldaan aan de
getoetste voorwaarden.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwe rpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt geen gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Kinderdagverblijf Babbeloes beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg
voor dat in de dagopvang conform het beleidsplan wordt gehandeld.
De beroepskrachten vertellen dat zij het document kunnen inzien in een map op het kantoor. Ook
staat het beleidsplan op de website van Babbeloes. Per e -mail of Whatsapp worden de
medewerkers op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen van het pedagogisch beleidsplan,
met het verzoek deze door te nemen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarde inzake het pedagogisch beleid.
Pedagogische praktijk
Onderdeel van de jaarlijkse inspectie is een observatie van de pedagogische praktijk. Er wordt
beoordeeld of aan de voorwaarden voor verantwoorde opvang wordt voldaan. Bij de observatie van
de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het Veldinstrument observatie
pedagogische praktijk (versie januari 2015, GGD GHOR). Daarin staan specifieke aspecten waarop
wordt geobserveerd.
Om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de
inspectie de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. De inspectie is hierdoor in aangepaste vorm
uitgevoerd.
Het inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op donderdagochtend 29 april 2021, waarbij alle
stamgroepen zijn bezocht. In twee groepen heeft vervolgens een observatie van tien minuten
plaatsgevonden, alsmede een observatie van tien minuten tijdens het buiten spelen. De
toezichthouder heeft met verschillende beroepskrachten, de pedagogisch coach en twee houders
gesproken.
Emotionele Veiligheid
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kindere n 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.
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Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Observatie
Kinderdagverblijf Babbeloes werkt met vaste beroepskrachten per stamgroep. Er is sprake van
continuïteit in het personeelsrooster. Ziekte of afwe zigheid van een beroepskracht wordt opgelost
met het vaste team van Babbeloes. Er wordt niet gewerkt met een invalpool.
Uit het interview met meerdere beroepskrachten komt naar voren dat zij niet alleen informatie
kunnen vertellen van de kinderen uit hun e igen groep, maar ook bijzonderheden over kinderen uit
andere stamgroepen weten te benoemen. Zo weet elke beroepskracht bijvoorbeeld hoe zij moet
handelen bij een kind met een specifieke allergie. In elke groepsruimte hangt ook een bord met
daarop de slaaptijden, voedingstijden of overige bijzonderheden van de kinderen.
Persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat de 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.
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Observatie:
Kinderdagverblijf Babbeloes werkt met thema's. Ten tijde van het inspectiebezoek staat het thema
'Lente' centraal. In elke groepsruimte hangen knutselwerkjes van de kinderen aan de wanden, die
gerelateerd zijn aan het huidige thema.
De observatie van de pedagogische praktijk laat zien dat de meeste kinderen het grootste deel van
de tijd bezig zijn met een bepaalde activiteit. De activiteiten passen in algemene zin bij de
interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Zo wo rdt in meerdere groepen aan tafel
geknutseld. Daar Babbeloes verticale groepen hanteert, zitten zowel kinderen van (bijna) een jaar
aan tafel, maar ook kinderen die binnenkort naar school gaan. De beroepskrachten maken
verandering van aanbod mogelijk voor één of enkele kinderen. In de groep Pino krijgen de jongste
kinderen aan tafel bijvoorbeeld een puzzel aangeboden of Duplo, terwijl de peuters bezig zijn met
een cadeautje voor Moederdag. De beroepskrachten communiceren met alle kinderen. Zij leggen
uit en stellen vragen: "Wat is dit voor een kleur X? Ja, dat is groen, donkergroen. En deze?
Lichtgroen, goed zo." Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen.
Conclusie
Tijdens de aanwezigheid van de toezichthouder op deze locatie is een algemene indruk van de
pedagogische praktijk verkregen. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de beroepskrachten
gedurende het inspectiebezoek voldoende uitvoering geven aan de aspecten van verantwoorde
opvang.
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
Personeelsrooster (Weken 14 t/m 16)
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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 toezichthouder heeft gecontroleerd of de op de dag van het inspectiebezoek aanwezige
personen, ingeschreven en gekoppeld zijn in het personenregister kinderopvang. Het gaat om de
twaalf beroepskrachten die op de groepen staan, een boventallige beroepskracht en de
pedagogisch coach. Er zijn geen vrijwilligers of stagiaires.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake het personenregister kinderopvang.
Opleidingseisen
De beroepskrachten die aanwezig zijn tijdens het inspectiebezoek beschikken over een passende
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
De houder heeft de werkzaamheden van de pedagogisch beleidsme dewerker gesplitst. Voor de
coaching wordt een medewerker ingezet die over een passende opleiding beschikt. Ook
beleidszaken worden door haar, in samenspraak met de directie, uitgevoerd.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake de opleidingseisen.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool:
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK).
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Het inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op donderdagochtend 29 april 2021. De beroepskracht kindratio in de stamgroepen is op deze ochtend als volgt:
Stamgroep
Koekiemonster
Ieniemienie
Pino
Elmo
Oscar
Purk

Aantal kinderen
10 (waarvan 1 baby)
11 (waarvan 2 baby's)
8 (waarvan 1 baby)
9 (waarvan 2 baby's)
10 (waarvan 2 baby's)
9 (waarvan 1 baby)

Aantal beroepskrachten
2
2
2
2
2
2

Ook is de beroepskracht-kindratio van de weken 14, 15 en 16 opgevraagd en beoordeeld.
Conclusie
Er wordt op de dag van het inspectiebezoek voldaan aan de verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinde ren in de stamgroepen. In de
verkregen personeelsroosters en aanwezigheidslijsten zijn geen afwijkingen geconstateerd.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij het kinderdagverblijf aan de H.B. Blijdensteinlaan 43 te Enschede worden de kinderen in zes
stamgroepen opgevangen. Er is sprake van verticale opvang. Dit houdt in dat er in elke stamgroep
kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar worden opgevangen.
Babbeloes mag maximaal vierentachtig kinderen tegelijkertijd in het kinderdagverblijf opvangen . In
de praktijk worden er echter niet meer dan twaalf kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar
tegelijkertijd opgevangen. Dit blijkt uit de verkregen aanwezigheidslijsten, het interview met de
pedagogisch coach en het pedagogisch beleidsplan.
Aan elke stamgroep is een koppelgroep verbonden. Dit is een vaste andere stamgroep waarmee
een samenwerking wordt aangegaan. Bijvoorbeeld het aanbieden van een gezamenlijke activiteit of
samenvoegen als er een lage bezetting op beide stamgroepen is. De stamgro epen die
samenwerken zijn: Pino en Ieniemienie, Oscar en Elmo en Purk en Koekiemonster.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarde inzake de stabiliteit van de opvang voor de kinderen.
Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Presentielijsten (Weken 14 t/m 16)
Personeelsrooster (Weken 14 t/m 16)
Pedagogisch beleidsplan
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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 e isen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Kinderdagverblijf Babbeloes heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de
op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Dit veiligheids- en gezondheidsbeleid,
versie 2020-2021, is toegankelijk voor de beroepskrachten in een map op het kantoor en is tevens
op de website van Babbeloes geplaatst.
Elk kwartaal voert het kinderdagverblijf een evaluatie van het veiligheids - en gezondheidsbeleid
uit. In het kwartaalverslag wordt beschreven wat Babbeloes de afgelopen drie maanden heeft
gedaan en hoe zij dit hebben vorm gegeven. Het kwartaalverslag en eventuele protocollen
waarnaar verwezen wordt, zijn samen met het veiligheids- en gezondheidsbeleid geplaatst op de
website van Babbeloes. De actuele situatie omtrent corona wordt eveneens beschreven in het
kwartaalverslag.
Achterwacht
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat informatie over de achterwachtregeling. Bij
kinderdagverblijf Babbeloes wordt te allen tijde gestart en afgesloten met twee beroepskrachten.
Dit is ook als zodanig terug te zien in de personeelsroosters van de weken 14 tot en met 16.
EHBO
Ten tijde van het inspectiebezoek op donderdagochtend 29 april 202 1, zijn er meerdere
volwassenen aanwezig die zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. Ter
beoordeling is een certificaat Eerste hulp aan kinderen opgevraagd.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake het veiligheids - en gezondheidsbeleid.
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Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
EHBO-certificaat
Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie 2020-2021)
Kwartaal verslag 1
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgen omen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang )
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden p assende 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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Bes luit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet kinderopvang )
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 ta bel 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)
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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 )
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 ge richt 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Babbeloes

Website

: http://www.babbeloes.eu

Vestigingsnummer KvK

: 000015414361

Aantal kindplaatsen

: 84

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderdagverblijf Babbeloes BV

Adres houder

: H.B. Blijdensteinlaan 43

Postcode en plaats

: 7514 CA Enschede

Website

: www.babbeloes.nl

KvK nummer

: 50035630

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Twente

Adres

: Postbus 1400

Postcode en plaats

: 7500 BK Enschede

Telefoonnummer

: 053-4876700

Onderzoek uitgevoerd door

: Laura Sauer- Huisman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Enschede

Adres

: Postbus 20

Postcode en plaats

: 7500 AA ENSCHEDE

Planning
Datum inspectie

: 29-04-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 11-05-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing
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Vaststelling inspectierapport

: 17-05-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

:

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

:

Openbaar maken inspectierapport

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapp ort.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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