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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De overtredingen op het beschrijven van de risico's en het plan van aanpak binnen het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn niet hersteld. De overtreding op de schriftelijke 

urenverdeling en de inzichtelijkheid daarvan is niet hersteld. 

 

De overtreding op de EHBO-certificering is wel hersteld. 

 

Huidig nader onderzoek 

Tijdens het nader onderzoek van 4 maart 2022 is niet aan alle eisen voldaan. In opdracht van 

gemeente Lelystad vindt een volgend nader onderzoek plaats. Tijdens dit nader onderzoek worden 

de onderdelen opnieuw beoordeeld om te kijken of de overtredingen zijn hersteld. 

 

De toezichthouder heeft telefonisch contact gehad met de locatieverantwoordelijke en heeft 

documenten opgevraagd om te beoordelen. 

 

Algemene informatie 

Kinderdagverblijf (KDV) Wollewei (voorheen Peuterspeelzaal de Sterretjes) is sinds 2012 

geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) op de Maasstraat 29 te Lelystad in 

basisschool de Fontein. De houder is Stichting Kinderopvang de Roezemoes. De stichting heeft 1 

bestuurder. Dit is tevens de locatieverantwoordelijke van de locaties van de Roezemoes welke ook 

als beroepskracht werkzaam is. Op de locatie is ook BSO de Tuimelaar van de houder gevestigd. 

Daarnaast is er nog een gecombineerde locatie met KDV en BSO van de stichting in Lelystad.  

 

De Wollewei is alle doordeweekse dagen open. Er wordt 1 stamgroep opgevangen met kinderen 

van 0-4 jaar. De locatie staat geregistreerd in het LRK met 16 kindplaatsen.  

  

Recente inspectiegeschiedenis 

  4 maart 2022 - nader onderzoek, er wordt niet aan alle getoetste eisen voldaan binnen de 

domeinen 'Personeel en groepen' en 'Veiligheid en gezondheid'. Advies: handhaving 

voortzetten.    

 19 november 2021 - jaarlijks onderzoek, er wordt niet aan alle getoetste eisen voldaan binnen 

de domeinen 'Personeel en groepen' en 'Veiligheid en gezondheid'. Advies: handhaven.   

 29 oktober 2020 - jaarlijks onderzoek, er wordt aan de getoetste eisen voldaan. Advies: niet 

handhaven. 

 16 september 2020 - nader onderzoek, de leidinggevende heeft de overtreding hersteld. 

Advies: niet handhaven. 
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 11 juni 2020 - nader onderzoek, de overtreding van het domein Personeel en groepen 

(pedagogisch coach) is niet hersteld. De overige overtredingen zijn hersteld. Advies: 

handhaving.  

 28 oktober 2019 -  jaarlijks onderzoek, er wordt niet aan alle getoetste voorwaarden in de 

domeinen Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid en Ouderrecht voldaan. Advies: 

handhaving. 

 27 februari 2019 - onderzoek voor registratie vanwege een houderwijziging. Advies: wel 

registreren onder de nieuwe houder (Stichting Peuterspeelzaal De Roezemoes) voor opvang 

van kinderen van 2-4 jaar. 

  

  

De houder heeft bij een nader onderzoek geen recht op een zienswijze. 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

 



 

 

5 van 14 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-05-2022 

Wollewei te Lelystad 

 

 

Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Tijdens het nader onderzoek op 4 maart 2022 constateert de toezichthouder dat aan het volgende 

voorwaarden niet wordt voldaan; 

 

Verdeling inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach per kindercentrum 

De toezichthouder ontvangt het document Planning beleidsmedewerker 2022 en Uren 

pedagogische coaching 2022. Het aantal uur beleidsvoornemens per kindercentrum zijn per 

kindercentrum beschreven. Het aantal coachingsuren staat als volgt opgenomen:  

 

Coaching per fte = 10u  

 

KDV Pluim 108 uur 

KDV Wollewei/BSO de Tuimelaar 176 uur 

Totaal aantal uur 2022: 284 uur = 7,47 fte’s x 10 uur = 74,70 uur coaching  

 

Hieruit blijkt niet hoe de coachingsuren per kindercentrum zijn verdeeld. Zo staat voor 176 uur 

voor KDV Wollewei/BSO de Tuimelaar samen, hoeveel dit per locatie is, is niet duidelijk. Hierdoor is 

de verdeling niet zodanig vastgelegd dat kan blijken dat iedere beroepskracht in 2022 coaching kan 

ontvangen.  

 

Inzichtelijkheid urenverdeling 

De toezichthouder heeft de locatieverantwoordelijke gevraagd hoe de vastlegging van de uren 

inzichtelijk is gemaakt voor ouders en beroepskrachten. De locatieverantwoordelijke vertelt dat in 

het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat ze hierom kunnen vragen. Echter staat dit niet 

opgenomen in het pedagogisch beleidsplan dat op de website staat. Hierin staat niets beschreven 

over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en staat niet beschreven dat het plan 

is op te vragen. In de zienswijze van de houder op het rapport van het jaarlijks onderzoek schrijft 

de houder:  

 Het beleidsplan op de site zou inderdaad vervangen moeten worden. 

Met degene die de site bijhoudt is afgesproken om in januari 2022 het e.e.a. aan te passen en 

documenten te vervangen. 

 

Het beleid op de website is niet aangepast. Hierdoor is de verdeling niet inzichtelijk voor 

beroepskrachten en ouders. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Beoordeling huidig nader onderzoek: 

De overtredingen zijn niet voldoende hersteld.  

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen: 

 

Verdeling inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach per kindercentrum 

De houder heeft de volgende documenten toegestuurd: 

 Planning werkzaamheden pedagogisch beleidsmedewerker 2022. 

 Planning uren pedagogische coaching 2022. 
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 Planning pedagogisch coach uren Pluim 2022. 

 

In het document 'Planning werkzaamheden pedagogisch beleidsmedewerker 2022' beschrijft de 

houder het volgende: 'Het verplichte minimum is voor Kinderopvang de Roezemoes 50 uur per 

locatie. Het aantal uur in deze planning is in totaal 243.' 

 

Vervolgens is er per locatie een schema met activiteiten opgenomen, welke worden uitgevoerd 

door de pedagogisch beleidsmedewerker. Uit het schema is niet af te lezen welke uren worden 

ingezet voor beleidstaken en welke uren worden ingezet voor coaching. 

De titel van het document en de geciteerde beschrijving doen vermoeden dat de houder in het 

schema enkel de beleidstaken beschrijft. In het schema staan echter ook taken als bijvoorbeeld 

'gesprek leidster observatie' en 'individuele begeleiding' die duidelijk onder coachingsactiviteiten 

vallen. 

 

In het document 'Planning uren pedagogische coaching 2022' staat beschreven dat er in 2022 voor 

coaching 41 uur wordt ingezet. Vervolgens is uit een schema af te lezen hoeveel uren elke 

beroepskracht aan coaching ontvangt en waar de coaching uit bestaat. Omdat de beroepskrachten 

op meerdere locaties van de houder werken, wordt niet duidelijk hoeveel uren coaching er per 

locatie wordt besteed. De uren moeten verdeeld worden over de locaties. 

 

In het document 'Planning uren pedagogische coaching 2022' staat beschreven dat de coaching 

voor locatie KDV Wollewei van september 2022 tot en met december 2022 zal plaatsvinden. De 

coaching mag gedurende heel 2022 plaatsvinden. 

 

Het toegestuurde document 'Planning pedagogisch coach uren Pluim 2022' gaat over een andere 

locatie dan KDV Wollewei. Dit document is niet meegenomen in de beoordeling.  

 

Inzichtelijkheid urenverdeling 

De houder schrijft in een e-mailbericht van 09-05-2022 dat er in het beleidsplan staat beschreven 

dat ouders een overzicht van de urenverdeling kunnen opvragen bij de houder. In het pedagogisch 

beleidsplan (1-1-2019) van KDV Wollewei, ingezien via de website, is niet vermeld dat ouders het 

overzicht kunnen opvragen bij de houder. In het toegestuurde pedagogisch beleidsplan (versie 

2019- 1.9) staat wel beschreven dat ouders het overzicht kunnen opvragen bij de houder. 

De houder schrijft in een e-mailbericht dat het pedagogisch beleidsplan binnenkort zal worden 

vervangen door de meest recente versie. Het is niet duidelijk welk overzicht ouders kunnen 

opvragen. De houder heeft de verdeling van de coachingsuren en beleidsuren beschreven in 

verschillende documenten. Op het moment van inspectie is de urenverdeling van de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach niet voldoende inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders. 

 

 

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

hersteld:  

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de  uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gebruikte bronnen 

 Website (www.deroezemoes.nl) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Wollewei, 2019) 

 Pedagogisch beleidsplan (De Roezemoes Kinderopvang, 1-1-2019/2019-1.9) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Planning werkzaamheden pedagogisch 

beleidsmedewerker 2022. Planning uren pedagogische coaching 2022.) 

 Mail houder 09-05-2022 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Tijdens het nader onderzoek op 4 maart 2022 constateert de toezichthouder dat aan het volgende 

voorwaarden niet wordt voldaan; 

 

Risico's met grote gevolgen 

De houder heeft voor het kindercentrum veiligheids-, gezondheidsrisico's en het risico op 

grensoverschrijdend gedrag beschreven. Het gaat hierbij om de voornaamste risico’s met grote 

gevolgen of risico’s die zich vaak voordoen. De beschreven risico’s zijn aannemelijk voor deze 

locatie en komen overeen met de situatie in de praktijk echter ontbreken nog steeds een aantal 

voorname risico's met grote gevolgen. Of zijn deze onvoldoende concreet beschreven. 

 

Zo wordt er op de locatie (warm) gegeten en gedronken, maar ontbreekt een beschrijving van de 

risico’s die het ontvangen, bewaren en serveren van voedsel met zich mee kunnen brengen. Dit 

kunnen risico’s zijn met betrekking tot een voedselinfectie of voedselvergiftiging. Ook kan dan 

breder worden gekeken naar voeding dan enkel warme maaltijden, maar ook bijvoorbeeld 

flesvoeding.  

 

Tevens zijn de risico's die zijn opgenoemd in het beleid nog niet toegespitst op het opvangen van 

kinderen van 0 tot 2 jaar. Zo kunnen kinderen binnen en buiten slapen op de locatie maar zijn 

risico's met betrekking tot het slapen niet beschreven zoals bijvoorbeeld wiegendood.   

 

Dit zijn slechts voorbeelden ter illustratie. Het is aan de houder om álle voorname risico's met 

grote gevolgen in het beleid concreet te beschrijven.  

 

Plan van aanpak 

De beoordeling blijft ongewijzigd. De houder heeft voor de voornaamste risico’s met grote 

gevolgen of vaak voorkomende risico’s maatregelen beschreven. Echter zijn de maatregelen niet 

altijd compleet. Zo staat bijvoorbeeld ook in het aangepaste beleid bij het risico op vallen van grote 

hoogte slechts de maatregel: 'Op het speelplaats en tuin voor de kinderen zijn geen hoge 

speelattributen.' Hoe het risico wordt ingeperkt bij bijvoorbeeld het gebruik van de commode, hoge 

bedjes of de tafel ontbreekt.    

 

Omdat bepaalde risico’s nog niet concreet zijn vastgesteld ontbreken de maatregelen die hierbij 

horen ook. Bij het risico Hygiene/besmettingsgevaar staat de maatregel Warme maaltijden worden 

volgens de hygiënerichtlijnen voor kleine organisaties bereidt. In deze zin kan er vanuit worden 

gegaan dat het bereiden van warme maaltijden een risico vormt. Wanneer het risico concreter in 

het beleid zou staan; bijvoorbeeld het risico op voedselinfectie of voedselvergiftiging is duidelijk dat 

het niet enkel gaat om het gebruik van richtlijnen bij het bereiden van warme maaltijden. Maar 

maatregelen uit deze code voor kleine instellingen ook kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld 

het bewaren van voedsel. Er zijn geen maatregelen uit de hygiënecode voor kleine organisaties in 

het beleid beschreven. In het beleid mag worden verwezen naar een aanhangend protocol, maar 

beknopt de maatregelen die zijn of worden genomen en een strekking van de handelswijze moet 

worden opgenomen in het beleid.  

 

De houder heeft in het aangepaste beleid onder ieder risico een rij ingevoegd met Handelswijze. De 

handelswijze bij verstikking staat als volgt beschreven: 

• Er wordt door de leidsters gehandeld volgens EHBO regels  

• Direct wordt door de leidinggevende naar de ouder gebeld of 112 en daarna de ouder. 
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Welke handelswijze er wordt verstaan onder handelen volgens EHBO regels staat niet in het beleid 

beschreven. Hoe moet een beroepskracht handelen in het geval van bijvoorbeeld verstikking? Dit 

mag beknopt, maar moet wel concreet beschreven staan.  

 

Dit zijn slechts voorbeelden ter illustratie. Er is een duidelijke, goed leesbare structuur van het 

beleid waarbij in een tabel het risico staat beschreven met daarnaast de maatregelen en er onder 

de handelswijze. Binnen deze opzet kan concreter beschreven 

worden welke maatregelen wanneer worden genomen om de voorname risico's in te perken en wat 

de handelswijze is wanneer het risico toch gebeurt.  

 

EHBO 

Tijdens opvanguren moet er altijd een volwassene aanwezig zijn die in het bezit is van een geldig 

EHBO-certificaat. De locatieverantwoordelijke stuurt op 8 maart 2022 certificaten die zijn behaald. 

De betreffende certificaten staan niet in de lijst van aangewezen als passende kwalificatie voor het 

verlenen van eerste hulp aan kinderen. De toezichthouder vraagt aan de locatieverantwoordelijke 

of de certificaten zijn omgezet in een certificaat dat wel voldoet. De locatieverantwoordelijke 

bevestigd dat dit omgezet zou moeten zijn en dit na gaat bij de aanbieder.  

 

De toezichthouder krijgt op 22 maart de mail doorgestuurd van de aanbieder van de EHBO 

certificaten gericht aan de locatieverantwoordelijke. Hierin is te lezen dat er door een foute 

inschatting en afhandeling van de aanbieder 'eigen' certificaten zijn afgegeven die niet geldig zijn. 

Hierbij vermeldt de aanbieder dat zij de instantie die wel de geldige kwalificaties kan afgeven gaan 

vragen alsnog te certificeren, maar niet verwacht wordt dat de betreffende instantie daarmee 

akkoord zal gaan. Wanneer dat het geval is zal de aanbieder de training opnieuw organiseren. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Beoordeling huidig nader onderzoek: 

De overtredingen op het beschrijven van risico's en het plan van aanpak in het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn niet hersteld.  

De overtreding op de aanwezigheid van een volwassene met een geldig EHBO-certificaat 

is wel hersteld. 

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen: 

 

De houder heeft voor dit nader onderzoek het volgende beleid toegestuurd: Beleidsplan Veiligheid 

en Gezondheid Wollewei, versie 2019- 1.6. 

 

Risico's met grote gevolgen 

De beoordeling uit het vorig nader onderzoek blijft staan. 

 

De risico's, die het bereiden van warme maaltijden met zich meebrengt, zijn niet concreet 

beschreven. Het beleid is niet toegespitst op het opvangen van kinderen van 0-2 jaar. Zo missen 

bijvoorbeeld de risico's die het slapen op locatie met zich meebrengen. 

 

Dit zijn slechts voorbeelden ter illustratie. Het is aan de houder om álle voorname risico's met 

grote gevolgen in het beleid concreet te beschrijven.  

 

Plan van aanpak 

De beoordeling uit het vorig nader onderzoek blijft staan.  
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De houder heeft enkele kleine aanpassingen gedaan. Binnen het risico 'vallen van hoogte' is nu ook 

aandacht voor het vallen van de commode of vanuit bed.  

 

De houder moet bij de nieuw toe te voegen risico's, ook de maatregelen en handelswijzen 

beschrijven. 

 

De maatregelen die genomen worden met betrekking tot het bewaren en bereiden van voedsel, 

staan niet concreet beschreven in het beleid. 

 

De handelswijzen die de houder heeft beschreven in het beleid, zijn niet toegespitst op het risico. 

Zo vraagt een risico op 'verdrinking' een andere handelswijze van de beroepskracht als 

bijvoorbeeld het risico op 'verbranding'. 

De beschrijvingen van maatregelen en handelswijzen bij het risico op vermissing, ontbreken in het 

beleid. 

Er mag verwezen worden naar een protocol, maar een beknopte beschrijving moet worden 

opgenomen in het beleid.   

 

Dit zijn slechts voorbeelden ter illustratie. Het is aan de houder om álle maatregelen en 

handelswijzen concreet te beschrijven.  

 

EHBO 

Op 13-05-2022 stuurt de houder de in november behaalde EHBO-certificaten van de medewerkers 

op. De certificaten zijn geldig en van een erkende aanbieder: Nikta; Bedrijfshulpverlener Module 

Kind en Omgeving. Op het toegestuurde werkrooster van 1 tot 20 mei 2022 is te zien welke 

beroepskrachten er op welke dag ingezet zijn. Er is op elke dag in deze periode een beroepskracht 

met een geldig EHBO-certificaat aanwezig. 

 

 

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

hersteld:  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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 gericht 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. 
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 EHBO certifica(a)t(en) (beroepskrachten) 

 Website (www.deroezemoes.nl) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Wollewei, 2019) 

 



 

 

12 van 14 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-05-2022 

Wollewei te Lelystad 

 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt d it 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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 gericht 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 : Wollewei 

Vestigingsnummer KvK : 000021765049 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Peuterspeelzaal De Roezemoes 

Adres houder : Wold 1830 

Postcode en plaats : 8225 AN LELYSTAD 

Website : www.deroezemoes.nl 

KvK nummer : 40059804 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Starink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lelystad 

Adres : Postbus 91 

Postcode en plaats : 8200 AB LELYSTAD 

 

Planning 

Datum inspectie : 12-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 



 

 

14 van 14 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-05-2022 

Wollewei te Lelystad 

 

Vaststelling inspectierapport : 16-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport :  
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