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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Beschouwing 

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

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze worden elders in 

het inspectierapport per domein verder uitgewerkt. 

 

 

Kinderdagverblijf Thuis is een kindercentrum gelegen aan de Lindonk 47 in Zevenbergen. 

Er wordt opvang geboden aan maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar verdeeld over 

twee stamgroepen. 

 

 

Ruimtes: 

Ruimte 1: 48 m² 

Ruimte 2: 65 m² 

 

 

Inspectiegeschiedenis: 

26-09-2016: Onderzoek voor registratie en opname LRK 

20-12-2016: Onderzoek na registratie. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

04-07-2017: Jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

29-03-2018: Jaarlijks onderzoek. Er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot domein 

'pedagogisch klimaat', item 'pedagogisch beleidsplan' en domein 'personeel en groepen', item 

'stabiliteit van de opvang voor kinderen'. 

18-07-2018: Nader onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

14-03-2019: Jaarlijks onderzoek. Houder voldoet na overleg en overreding op domein ouderrecht 

aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

08-01-2020: Jaarlijks onderzoek, er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot domein 

ouderrecht, item informatie, voorwaarde 2 

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen:  

Op verzoek van de gemeente Moerdijk heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden gericht op de 

voorwaarden met betrekking tot domein ouderrecht, item informatie 

Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de overtredingen door de houder zijn opgelost en deze 

voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Ouderrecht 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals ouders en het personeel 

weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

 Informatie 

De houder plaatst de inspectierapporten middels een directe link op zijn eigen website, het rapport 

is duidelijk vindbaar. 
 

Gebruikte bronnen 

 Website (https://www.kinderdagverblijfthuis.nl/over-kinderdagverblijf-thuis/) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Ouderrecht 

 

Informatie 

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 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Thuis 

Website : http://www.kinderdagverblijfthuis.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000035067365 

Aantal kindplaatsen : 24 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : V.o.f. Kinderdagverblijf "Thuis" 

Adres houder : Lindonk 47 

Postcode en plaats : 4761 NG Zevenbergen 

KvK nummer : 66923786 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 

Onderzoek uitgevoerd door :  J.  Boeijen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Moerdijk 

Adres : Postbus 4 

Postcode en plaats : 4760 AA ZEVENBERGEN 
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Planning 

Datum inspectie : 09-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 13-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-07-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 03-08-2020 
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