
Dinteloord, 6 september 2022. 
 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 

Allereerst dank voor het toesturen van het concept inspectierapport Kinderdagverblijf Kakelbont. In 
ons beleving al veel positief beoordeelde categorieën met een aantal bruikbare feedbackpunten. 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om te reageren op het concept inspectierapport. 

Beginnend met het verzoek de gegevens van onze locatie aan te passen, te weten: 
W: www.hoeve-kakelbont.nl  
E:  info@kdvkakelbont.nl 

Op pagina 5 over de opleidingseisen wordt beschreven dat de betreffende beroepskracht beschikt 
over een HBO-J diploma. Dit diploma kwalificeert in de dagopvang uitsluitend in combinatie met 
aanvullend bewijs conform lijst Categorie A2 groep 1 op Kinderopvang Werkt!. De betreffende 
beroepskracht beschikt niet over een aanvullend bewijs conform de bovengenoemde lijst. 

De betreffende beroepskracht en tevens directrice is opgeleid tot HBO jeugdwelzijnswerker (Social 
Work) en heeft in het verleden een kinderdagverblijf opgestart en later twee kinderdagverblijven 
aangestuurd. Tevens heeft de desbetreffende beroepskracht een aantal jaren op de groep gestaan 
en daar de nodige ervaring opgedaan. Dat dit met een HBO opleiding toentertijd aan de 
kwaliteitseisen voldeed en nu, een aantal jaar later, niet voldoende blijkt te zijn is helaas een spijtig 
gegeven.  

Op pagina 13 betreffende verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang wordt 
beschreven dat 2 beroepskrachten, ten tijde van het onderzoek, niet gekoppeld zijn in het Personen 
Register Kinderopvang. Hierop wil ik benadrukken dat er sprake was van een geldige VOG. Echter was 
de VOG nog gekoppeld aan de oude werkgever, waarbij tevens sprake was van de 
kinderopvangbranche. Het heeft ons enige tijd gekost om te achterhalen waarom de VOG niet 
gekoppeld werd. Dit was ten tijden van het onderzoek. 

Binnen de voorziening is geen oudercommissie ingesteld. Er wordt aan minder dan 50 kinderen 
opvang geboden. Tijdens het onderzoek wordt echter niet aantoonbaar gemaakt of en hoe de 
houder de ouders betrekt bij de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

Binnen 1 jaar is het van belang dat er een informatieavond is georganiseerd met ouders. Deze heeft 
plaatsgevonden en bovenstaande punten zijn besproken. 

 

Met vriendelijke groet, 
Marianne Rommens 

 

 
 


