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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 
Kinderdagverblijf Casa Viva is een particulier kinderdagverblijf voor de opvang van maximaal 12 
kinderen van 0-4 jaar. 

  
Het kindercentrum is gevestigd in een woonhuis en heeft een huiselijke sfeer. De ruimten (keuken 
en kamer) hebben samen een oppervlakte van ± 43,64 m². De garage (ongeveer 9 m²) achter in 

de tuin is ingericht als kook/knutselruimte. De ruimtes zijn zo ingericht dat er meerdere activiteiten 
tegelijk plaats kunnen vinden. 
  
De oppervlakte van het buitenspeelterrein bedraagt ± 69m². 

Er zijn verschillende spelelementen 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Er werden de afgelopen jaren geen overtredingen geconstateerd bij kinderdagverblijf Casa Viva. 
  
Huidige inspectie: 

Er zijn enkele aandachtspunten uit deze inspectie naar voren gekomen. Deze hebben betrekking op 
het domein veiligheid en gezondheid. 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot het opstellen van 
veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de hangwieg en de wandelwagen. 

De documenten zijn, binnen de afgesproken termijn, opgestuurd naar de toezichthouder en 
meegenomen in de beoordeling. 
Net als voorgaande jaren voldoet kinderdagverblijf Casa Viva aan alle getoetste voorwaarden. 

  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

4 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-07-2015 
Kinderdagverblijf Casa Viva te OISTERWIJK 

 
Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
De observatie en de beschrijving van de pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals 
vastgelegd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: 
 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
 De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 

 De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
 De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 

  
Pedagogische praktijk 
 
Uit de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en 
werkinstructies uit het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Casa Viva. 

  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. 
  

Op basis van de observatie kan geconcludeerd worden dat aan de genoemde competenties wordt 
voldaan. 

  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat ze de kinderen begrijpen en reageren daar adequaat op. 
Voorbeeld: 
Aan tafel voeren de kinderen gesprekjes en zingen liedjes. Y begint een beetje te huilen. De 
beroepskracht zegt; heb je honger Y, kun je niet meer wachten? Ze geeft Y, en de andere 
kinderen, een soepstengel. De kinderen gaan verder met zingen. Y begint weer een beetje te 
huilen. De beroepskracht zegt; Y kan echt niet meer wachten, zullen we het liedje 'smakelijk eten' 
gaan zingen? Dan kunnen we fruit gaan eten. 

  
De beroepskrachten reageren op een warme ondersteunende manier op kinderen. De kinderen 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. 

Voorbeeld: 
De kinderen spelen vrij in de ruimte. De beroepskracht observeert de kinderen en kijkt of zij 
ondersteuning nodig hebben. De beroepskracht ziet dat X stil op de grond zit en zegt 'alles goed X? 
Wil jij met het huisje spelen? X knikt en de beroepskracht haalt het huisje voor haar. 

  
Persoonlijke competentie 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven het 
kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 
Voorbeeld: 

De kinderen zijn aan tafel gaan zitten om fruit te eten. Kind X is nog aan het spelen. De 
beroepskracht loopt naar X toe en zegt; 'we gaan fruit eten ga je mee? Zullen we de auto 
opruimen of hier laten staan, dan kun je straks verder spelen. 

  
Sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
De beroepskrachten benutten spelmomenten om kinderen te leren om emoties te delen en te 

verwoorden. 
Voorbeeld: 
Een van de kinderen zegt; 'Wij zijn boos'. De beroepskracht reageert hierop door te vragen 'hoe 
komt het dat jullie boos zijn? Ik ben blij'. Daarna laat zij zien hoe ze kijkt als ze verdrietig is of 
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schrikt. De kinderen doen haar na. De beroepskracht vraagt aan de kinderen of ze ook blij kunnen 
kijken. 
  
De kinderen zijn deel van een groep. 
De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen, en henzelf, er toe 

doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren. 
Voorbeeld: 
Tijdens het tafelmoment gaan de beroepskrachten en de kinderen met elkaar in gesprek. Als een 
van de kinderen een plaatje van een ijsbeer ziet gaat de beroepskracht daar op in laat het kind wat 
vertellen over ijsberen. 
  
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij de verzorgende en organisatorische taken 

zoals opruimen en dingen klaar zetten. 
Voorbeeld: 

Een van de kinderen staat aan het aanrecht bij de beroepskracht. Samen maken ze het fruit klaar 
voor de groep. Het kind heeft een appel en een plastic mesje waarmee ze de appel in kleine 
stukjes mag snijden. 
  

Overdracht van normen en waarden 
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. 
In de ruimte is informatie aanwezig waardoor kinderen weten welke afspraken er zijn. 
Voorbeeld: 
Centraal in de ruimte hangen enkele pictogrammen. De pictogrammen zijn voorzien van tekst en 
plaatjes. Er is een plaatje van een hartje (lief zijn voor elkaar), een plaatje met voetjes (zachtjes 
lopen) en een plaatje met een mond (zachtjes praten). 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties (Tijdens vrij spel, fruit eten en groepsactiviteit aan tafel) 
  Pedagogisch beleidsplan (Casa Viva 2014) 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De VOG's van de medewerkers voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 

Opvang in groepen 
 
Er wordt één stamgroep opgevangen van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van de inspectie en op de dagen van de steekproef wordt voldaan aan de 
beroepskracht-kindratio. 
  
De afwijkende inzet van beroepskrachten blijft binnen de maximale toegestane tijd. De afwijkende 
inzet vindt uitsluitend plaats tijdens de start van de opvang. Dit voldoet aan de voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis 
te kunnen nemen. 
  
Ook is binnen dit onderdeel gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is 

gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de 
mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode 
  

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Veiligheid 
De risico-inventarisatie veiligheid is geactualiseerd in februari 2015. In het actieplan worden de 

risico's en de genomen maatregelen beschreven. 
Risico-inventarisatie en actieplan zijn samengevoegd in één overzicht. In dit overzicht is per risico 
aangegeven of de kans dat dit risico zich voordoet 'groot' of 'klein' is en of de kans op ernstig letsel 
'groot' of 'klein' is. 
Per risico wordt beschreven welke maatregelen genomen zijn en zo nodig wanneer deze genomen 
zijn. Tevens wordt aangegeven of de eerder genomen maatregel nog volstaat of dat er aanvullende 
maatregelen genomen zijn in 2015. 

  
De houder heeft een protocol wiegendood. Tevens worden er maatregelen beschreven met 
betrekking tot veilig slapen. Incidenteel wordt er een hangwieg gebruik. Voor het gebruik van de 

hangwieg zijn mondeling afspraken gemaakt maar deze zijn niet vastgelegd. Middels overleg en 
overreding kreeg de houder de gelegenheid het gebruik van de hangwieg toe te voegen aan het 
protocol veilig slapen. 

Er zijn voldoende maatregelen genomen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. 
  
Gezondheid 
De risico-inventarisatie gezondheid is geactualiseerd in februari 2015. In het actieplan worden de 
risico's en de genomen maatregelen beschreven. 
Risico-inventarisatie en actieplan zijn samengevoegd in één overzicht. De inschatting van de ernst 
van het risico ontbreekt. 

Omdat per risico wordt beschreven welke reducerende maatregelen bij Casa Viva genomen zijn, is 
sprake van een compleet overzicht. Er zijn voldoende maatregelen genomen om de gezondheid 
van de kinderen te waarborgen. 

  
Aandachtspunt: 
Bij de volgende risico-inventarisatie moet een ingevulde inventarisatielijst worden toegevoegd. De 
inventarisatielijst helpt om risico's zichtbaar te maken. Na het inschatten van de risico's kan 

beoordeeld worden of er voldoende maatregelen genomen zijn of aanvullende maatregelen 
genomen moeten worden om de risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 

Er wordt gewerkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die voldoet aan de 
gestelde eisen vanuit de Wet Kinderopvang. De meldcode is ingevuld voor de eigen organisatie en 
voorzien van een sociale kaart. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Risico-inventarisatie veiligheid (februari 2015) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (februari 2015) 

  Actieplan veiligheid (februari 2015) 
  Actieplan gezondheid (februari 2015) 
  Meldcode kindermishandeling 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

 

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, 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 de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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) 
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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 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) 

 

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 en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(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 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 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 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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling 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) 
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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 en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(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 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 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) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 

eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Casa Viva 

Website : http://www.casaviva.nl 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Marlies Megens - van der Poel 

KvK nummer : 18089186 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA TILBURG 
Telefoonnummer : 073-6404515 

Onderzoek uitgevoerd door :  B van Dommelen 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oisterwijk 
Adres : Postbus 10101 

Postcode en plaats : 5060GA OISTERWIJK 

 
Planning 
Datum inspectie : 14-07-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 25-08-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-08-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-08-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-08-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 17-09-2015 
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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. 

 
 

 

 


