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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Op 22 november 2018 is buitenschoolse opvang (BSO) Kidstuin van Kindernet.nl in opdracht van
de gemeente Doetinchem bezocht voor een jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Inleiding:
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over de BSO en de inspectiegeschiedenis, volgen de
bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten van deze buitenschoolse opvang:
Buitenschoolse opvang (BSO) De Kidstuin maakt onderdeel uit van kinderopvang-organisatie
Kindernet. Het gebouw bevindt zich in een woonwijk en wordt gezamenlijk gebruikt door de
Stichting Spindo.
Stichting Spindo uit Doetinchem biedt sport en ontspanning aan mensen met een verstandelijke
beperking uit de regio Achterhoek en Liemers. BSO De Kidstuin en Peuteropvang De Peutertuin
delen samen een ruimte.
De beroepskracht geeft aan dat hierdoor de meubels en het spelmateriaal aan het einde van de
dag in daarvoor bestemde kasten dienen te worden gezet en bij het begin van de dag worden deze
weer tevoorschijn gehaald.
Inspectiegeschiedenis:
26-1-2016; onderzoek voor registratie.
23-8-2016; onderzoek na registratie
31-8-2017; jaarlijks onderzoek, een overtreding op het domein; ''Veiligheid en gezondheid''.
26-10-2017; nader onderzoek, de overtreding is opgelost.
27-11-2017; Houder dient een verzoek in om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 16 naar 20.
Bevindingen op hoofdlijnen:
Tijdens het onderzoek zijn er ook 2 peuters met hun vaste beroepskracht aanwezig.
De BSO en peuteropvang zitten 's middags in dezelfde ruimte met als afscherming een kast.
Conclusie:
Tijdens de huidige inspectie wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Zie voor een toelichting het rapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de houder
de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat een aantal items
onderdeel moet uitmaken van dit beleidsdocument.
Het pedagogisch beleidsplan is inhoudelijk gecontroleerd op een volledige weergave van de nieuwe
kwaliteitseisen per 01-01-2018.
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid is door de houder aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Tijdens
het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het
pedagogisch beleid. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep.
Het beleid is door de toezichthouder op inhoud beoordeeld vanwege de wijzigingen in wet- en
regelgeving per januari 2018.
In het beleid staat o.a.:
•
•
•
•
•

een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van
verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in artikel 11 van het Besluit kwaliteit
kinderopvang
een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de
basisgroepen
het beleid ten aanzien van het mentorschap
een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen wennen
een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van
buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen.

Conclusie:
Het pedagogisch beleidsplan van BSO Kidstuin voldoet aan de wettelijke voorschriften.
Pedagogische praktijk
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden op donderdag 22 november 2018. Op de aspecten van verantwoorde
kinderopvang is toegezien.
A: Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor
de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het
gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen
kunnen voelen.
B: Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van:
Motorische vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit
gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een
veranderende omgeving.
C: Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden.
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D: Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Het volgende is geobserveerd:
- Begroeten van de kinderen
- Eten en drinken
- Vrij spelen, binnen en buiten
- Activiteiten, nepcadeautjes inpakken, kleuren van Sint kleurplaten
Van twee aspecten wordt de observatie beschreven.
Observatie aspect A
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. De beroepskrachten
begroeten de kinderen en vragen hoe het was op school. De beroepskrachten kennen ieder kind in
de groep en ze weten persoonlijke bijzonderheden. Deze gebruiken ze in het contact met de
kinderen.
Observatie: Respectvol contact
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes de met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de
voortgang en inhoud van het gesprek. Er is verbaal en non-verbaal contact. De beroepskrachten
nemen de tijd voor deze gesprekken en ondertussen houden ze de groep in de gaten.
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen.
De kinderen hebben tijdens de opvang vaste/vertrouwde andere kinderen in de groep. Er werken
vaste beroepskrachten.
Observatie aspect B
De beroepskracht ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van (individuele)kinderen.
Er liggen pieten-pakken klaar en kinderen die dat willen kunnen zich verkleden. Een kind vraagt:
"Mag ik de bekers uitdelen?". Ja hoor! Prima!
Het thema is feest. De middag staat in het teken van Sinterklaas. Er zijn kleurplaten en kinderen
mogen nep-cadeautjes inpakken. De kinderen zijn enthousiast en vinden het een leuke activiteit.
Observatie: Energie en sfeer
Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen komen tot spel en vermaken zich goed.
Kinderen krijgen de ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor de kinderen
beschikbaar als hulp en 'controlepunt'. Ook indien kinderen hulp nodig hebben lopen ze naar de
beroepskracht toe.
Observatie: Inrichting ruimte
De groepsruimte is huiselijk ingericht en wordt in de ochtenduren gebruikt door de peutergroep. Er
zijn verschillende hoeken. Er is ruimte gecreëerd om te ontspannen (hangen, chillen) en er is
ruimte voor activiteiten (bouwen en kleuren/knutselactiviteiten). Er is een kast, waarbij de
materialen voor de BSO kinderen hoog weggezet worden.
Observatie: Uitleg en instructie
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het omgaan met de afspraken en zij leggen uit
wat er van het kind verwacht wordt. De kinderen gaan in kleine groepjes handen wassen voor het
eten en drinken. Als enkele kinderen luidruchtig zijn gaat de beroepskracht erbij zitten en vraagt
wat er is. Het blijkt om een grapje te gaan. Alle kinderen moeten erom lachen.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de voorwaarde.
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Personeel en groepen
Er worden eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. Ook is
gecontroleerd of de kwaliteitseisen met betrekking tot de beroepskracht-kindratio worden
nageleefd. De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op
basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of het personeel dat
ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een verklaring omtrent
gedrag die voldoet aan de door de Wet gestelde voorwaarden.
De verklaringen omtrent gedrag van de beroepskrachten en de stagiaires voldoen aan de eisen die
door de wet gesteld worden. De beroepskrachten en stagiaires staan ingeschreven in het
personenregister en zijn gekoppeld aan Kindernet Holding BV.
Conclusie:
Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis
van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of het personeel dat ten
tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een geldende
beroepskwalificatie.
De beroepskrachten zijn in het bezit van een geldende beroepskwalificatie.
Conclusie:
Aan deze voorwaarde is voldaan.
Aantal beroepskrachten
Zowel tijdens de inspectie als uit de personeelsroosters en aanwezigheidslijsten is op te maken dat
er voldoende beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen.
Er zijn op 22 november 2 groepen ingedeeld in leeftijd.
groep
2-4 jaar
4-12 jaar

aantal kinderen
2 kinderen
20 kinderen

aantal beroepskrachten
1 beroepskracht en 1 stagiaire
2 beroepskrachten en 2 stagiaires
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er vindt opvang plaats op maandag t/m vrijdag.
Voorschoolse opvang VSO en BSO.
Aan ieder kind is een mentor toegewezen die de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt.
Conclusie:
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Interview (de beroepskrachten)
•
Observaties
•
Personen Register Kinderopvang
•
Presentielijsten
•
Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor
een verantwoord veiligheids- en gezondheidsbeleid.
De volgende nieuwe items (als gevolg van gewijzigde regelgeving per 01-01-2018) zijn
beoordeeld:
•
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt
er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
•
De houder 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. De
bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De beroepskrachten zijn de hoogte gesteld van het nieuwe beleidsplan. Op locatie zijn het beleid
met de bijbehorende protocollen aanwezig. Tijdens maandelijkse werkoverleggen wordt het beleid
besproken.
N.B. Binnen dit inspectie-onderzoek is het veiligheids- en gezondheidsbeleid niet inhoudelijk
getoetst.
Certificaten EHBO aan kinderen zijn door de toezichthouder ingezien. De beroepskrachten op dit
kindercentrum zijn gekwalificeerd. Er is te allen tijde tenminste een volwassene aanwezig met een
certificaat EHBO aan kinderen.
Conclusie:
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (de beroepskrachten)
•
EHBO-certificaten
•
Beleid veiligheid- en gezondheid
•
Huisregels/groepsregels
•
Pedagogisch werkplan
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Accommodatie
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het onderdeel accommodatie en inrichting. Per
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke voorschriften.
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
De BSO beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig
kind.
Op 27 november 2017 heeft de houder een verzoek ingediend bij de gemeente Doetinchem om het
aantal kindplaatsen te wijzigen van 16 naar 20.
Voor 20 kindplaatsen is nodig: 20 x 3,5 m² = 70 m².
groep
Kidstuin
Peutertuin

aantal kinderen
20 kinderen (4-12)

m² nodig
70 m²

16 kinderen (2-4)

56 m²

m² beschikbaar
ongeveer 74 m²
ongeveer 70 m²

Volgens de plattegrond is het totale oppervlak 144 m².
De binnenruimte wordt opgesplitst.
De BSO heeft de beschikking over het gedeelte van de binnenruimte, waar 's ochtends
de Peutertuin zich bevindt. De peuters die in de middaguren de Peutertuin bezoeken zijn dan
verhuisd naar het achterste gedeelte van de binnenruimte.
Conclusie:
De BSO beschikt over voldoende binnenruimte voor 20 kinderen 4-12 jaar.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (de beroepskrachten)
•
Plattegrond (ontvangen in 2015)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder
geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet,
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet.
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan
wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep
dan de vaste basisgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat
er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8
Regeling Wet kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen

: de Kidstuin
: 20

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kindernet Holding B.V.
Nieuwstad 73
7201 NM Zutphen
57177104
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. A. Olthof

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Doetinchem
: Postbus 9020
: 7000 HA DOETINCHEM

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

22-11-2018
03-12-2018
Niet van toepassing
06-12-2018
07-12-2018
07-12-2018

: 12-12-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder gaat akkoord met de inhoud van dit rapport.
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