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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Babba is in juni 2015 gestart met de opvang van 16 kinderen tussen de 0 en 4 
jaar. Kinderdagverblijf Babba is gegroeid en vangt 32 kinderen per dag op, verdeeld over twee 
stamgroepen; David en Benjamin. Beide leefruimtes zijn ingedeeld in verschillende speelhoeken 
waar de kinderen kunnen spelen. Aangrenzend aan het pand is een ruime buitenspeelgelegenheid. 
 
Inspectiegeschiedenis: 
Op 3 september 2015 heeft het vorige jaarlijkse inspectie onderzoek plaatsgevonden. Dit was het 
onderzoek na registratie. Tijdens dit bezoek tekortkomingen werden geconstateerd in het domein 
'ouderrecht'. 
Op 12 april 2016 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er zijn 
tekortkomingen geconstateerd in de domeinen 'personeel en groepen' en 'ouderrecht'. Op 2 
augustus 2016 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden op het domein 'personeel en 
groepen'. Tijdens de inspectie van 2 augustus 2016 werd er voldaan aan het domein 'personeel en 
groepen'. 
 
Bevindingen huidige inspectie: 
In opdracht van de gemeente Zuidhorn heeft op 24 november 2016 een nader onderzoek 
plaatsgevonden op het domein 'ouderrecht'. Tijdens de inspectie van 24 november 2016 werd er 
voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'ouderrecht'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Oudercommissie 
 
Houder heeft een ondertekend exemplaar van het reglement oudercommissie toegestuurd, welke 
voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Reglement oudercommissie (ondertekend 21-11-16) 
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Inspectie-items 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 



 

6 van 6 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 24-11-2016 

Babba Kinderopvang te Zuidhorn 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Babba Kinderopvang 
Website : http://www.babbazuidhorn.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Guurtje Notebomer 
Website : www.babbazuidhorn.nl 
KvK nummer : 62911589 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  D. Braun 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zuidhorn 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 9800AA ZUIDHORN 
 
Planning 
Datum inspectie : 24-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2016 
 
 

 


