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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.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er sprake is van een 
zogeheten risico gestuurd onderzoek. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectie-
activiteiten bepaald. Deze inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties.

Beschouwing
De beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in 
het rapport per domein verder uitgewerkt.

Algemene kenmerken
Buitenschoolse opvang De Beun locatie De Brug is onderdeel van de koepelorganisatie De Beun 
Kinderopvang B.V. en is gevestigd in Houten.

De houder van deze locatie is tevens houder van nog twee locaties, één voor buitenschoolse 
opvang en één voor kinderdagopvang in Houten:

 Buitenschoolse opvang De Beun, locatie Achterom 64
 Kinderdagverblijf De Beun, locatie Achterom 64

Buitenschoolse opvang De Beun locatie De Brug is sinds september 2014 in het Landelijk Register 
Kinderopvang geregistreerd met 50 kindplaatsen.

Recente inspectiegeschiedenis
 10 juli 2014, onderzoek voor registratie
 23 december 2014, onderzoek na registratie

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens deze jaarlijkse inspectie zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen 
onderzocht:

 ‘Pedagogisch klimaat’;
 ‘Personeel en groepen';
 'Veiligheid en gezondheid';
 'Accommodatie en inrichting';
 'Ouderrecht'.

Conclusie
Uit het onderzoek van de jaarlijkse inspectie komt naar voren dat de houder voldoet aan de 
onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang.

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

Pedagogisch klimaat

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van de 
pedagogische praktijk.

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
‘observatie kindercentrum’.

Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd:

 ‘emotionele veiligheid’;
 ‘persoonlijke competentie’;
 ‘sociale competentie’;
 ‘overdracht van normen en waarden’.

Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal criteria waar de 
toezichthouder op let bij de observatie.
Onder het kopje ‘pedagogische praktijk’ zijn een aantal observatiecriteria in de tekst cursief gezet.

Pedagogische praktijk

Inleiding
Gedurende het volgende moment heeft een pedagogische observatie plaatsgevonden:

 eten en drinken;
 workshops;
 vrij spel.

De pedagogische observatie vindt plaats in de middag rond 15.30 uur. Bij de inspectie zijn op de 
8+groep 6 kinderen aanwezig onder begeleiding van één beroepskracht en een stagiaire en op de 
8- groep zijn 10 kinderen aanwezig onder begeleiding van één beroepskracht.

Emotionele veiligheid
Observatiecriterium veldinstrument
‘Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep'

Observatie
Tijdens de inspectie zijn de kinderen binnen de twee basisgroepen aan het spelen. Op de 8-groep
is een kind drie weken niet op de buitenschoolse opvang geweest. De beroepskracht loopt naar het 
kind toe: "Ik heb glow in de dark strijkkralen gekocht. Dat had ik toch beloofd. Kijk ik heb je hart 
bewaard, dan kun je hem nu verder afmaken."

Op de 8+ groep gaan de kinderen appelflappen maken met de beroepskracht. De beroepskracht zit 
samen met de kinderen aan tafel appels te schillen.
Tijdens de activiteit heeft de beroepskracht verschillende gesprekjes met de kinderen.

Conclusie
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen.
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.

Persoonlijke competentie
Observatiecriterium veldinstrument
‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting'
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Observatie
De kinderen mogen kiezen wat ze willen doen.
Alle kinderen zijn aan het spelen. Kinderen op de 8-groep zijn aan het tekenen, kleuren en met de 
Lego te spelen en de kinderen van de 8+groep zijn op de hal een toneelstuk aan het opvoeren, 
waarbij de beroepskrachten komen kijken.
Deelname aan een workshop is een keuze voor de kinderen.
Kinderen die mee willen doen, gaan mee doen, de overige kinderen mogen vrij blijven spelen.
De kinderen mogen in overleg zelf spullen pakken, er staan verschillende kasten open waaruit 
kinderen zelf spullen kunnen pakken, zoals onder andere verkleedkleren en knutselspullen.

Conclusie
De kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. De 
meeste kinderen zijn vrijwel de gehele tijd intensief bezig. Er is een hoge mate van betrokkenheid 
bij alles waar zij mee bezig zijn. Zij laten zich niet makkelijk afleiden; zij zijn trots op wat zij 
hebben gedaan of gemaakt.

Conclusie
Uit de observaties door de toezichthouder is gebleken dat de uitvoering van de pedagogische 
praktijk voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (Beroepskrachten)
 Observaties (Tijdens de inspectie op 1 december vanaf 15.15 uur)
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Personeel en groepen

Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en 
een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kind-ratio is gecontroleerd door middel van roosters en bezettingslijsten.
Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten 
en stagiaire gecontroleerd. Het aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek.

Conclusie
De verklaringen omtrent het gedrag zijn geldig en op tijd aangevraagd.

Passende beroepskwalificatie

Tijdens de inspectie zijn de diploma's van de aanwezige beroepskrachten gecontroleerd. Het 
aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek.

Conclusie
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao 
kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

Buitenschoolse opvang De Beun locatie De Brug heeft twee basisgroepen:
 De jongste groep (8-) voor kinderen van vier tot twaalf jaar met in totaal een maximum van 

20 kinderen;
 De oudste groep (8+) voor kinderen van acht tot twaalf jaar met in totaal een maximum van 

30 kinderen.

Conclusie
Ieder kind behoort bij een basisgroep die voldoet aan de gestelde eisen.

Beroepskracht-kindratio

Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding 
tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in 
overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen.

Conclusie 
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten 
ingezet.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (Beroepskrachten)
 Observaties (Tijdens de inspectie op 1 december vanaf 15.15 uur)
 Verklaringen omtrent het gedrag (Aanwezige beroepskrachten en stagiaire)
 Diploma's beroepskrachten (Aanwezige beroepskrachten)
 Presentielijsten (Dag van inspectie)
 Personeelsrooster (Dag van inspectie)
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Veiligheid en gezondheid

Binnen dit domein is in de praktijk 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 domein 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

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van maximaal een jaar oud. De 
risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in april 2015.

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid betreffende de actuele situatie.

De maatregelen die voortvloeien uit de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn besproken 
met de beroepskrachten tijdens de teamvergaderingen.

Conclusie 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoen aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Er wordt 
gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang.

De meldcode wordt in ieder geval jaarlijks besproken op het teamoverleg.

Conclusie
De houder bevordert de kennis ten aanzien van de meldcode volgens de kwaliteitseisen uit de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (Beroepskrachten)
 Observaties (Tijdens de inspectie op 1 december vanaf 15.15 uur)
 Risico-inventarisatie veiligheid (mei 2015)
 Risico-inventarisatie gezondheid (mei 2015)
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Accommodatie en inrichting

Binnen dit domein is gekeken naar de inrichting van zowel de binnen- als de buitenruimte 
beoordeeld. 

Binnenruimte

De basisgroepen zijn ingericht met verschillende activiteitenplekken, kasten met spelmateriaal 
waar de kinderen zelf bij kunnen. Daarnaast kunnen de kinderen gebruik maken van een 
speeltoestel in de hal van de school, het toneel en een gymlokaal.

Conclusie
De toezichthouder constateert dat de binnenspeelruimte is ingericht naar de leeftijd- en
ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. De binnenruimte voldoet aan de wettelijke 
eisen voor de inrichting van de binnenruimte.

Buitenspeelruimte

Buitenschoolse opvang De Beun locatie De Brug maakt gebruik van het aangrenzende schoolplein. 
De buitenruimte is aangrenzend en ingericht met verschillende speeltoestellen.

Conclusie
De toezichthouder constateert dat de buitenspeelruimte is ingericht naar de leeftijd- en
ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. De buitenruimte voldoet aan de wettelijke 
eisen.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (Beroepskrachten)
 Observaties (Tijdens de inspectie op 1 december vanaf 15.15 uur)
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Ouderrecht

Binnen dit domein is gekeken naar de aanwezigheid van een oudercommissie. 

Oudercommissie

De houder heeft voor dit kindercentrum een oudercommissie ingesteld, bestaande uit twee leden. 
De oudercommissie vergadert samen met de leden van de oudercommissie van de hoofdlocatie van 
De Beun Kinderopvang.

Afgelopen jaar heeft de houder de oudercommissie advies gevraagd over:
 voedingsbeleid;
 pedagogisch beleid;
 tarieven;
 openstelling in het weekend.

Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen ten aanzien van de oudercommissie.

Gebruikte bronnen:
 Vragenlijst oudercommissie (Binnengekomen op 16 juni 2015)
 Interview anderen (Beroepskrachten)
 Observaties (Tijdens de inspectie op 1 december vanaf 15.15 uur)
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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)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 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

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)



11 van 14
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-12-2015
De Beun kinderopvang B.V. locatie De Brug te HOUTEN

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(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 6 lid 2 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 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar.
(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 6 lid 4 en 5 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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

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)

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht

Oudercommissie

De houder heeft een oudercommissie ingesteld.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De leden worden gekozen uit en door de ouders.
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 
voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en 
gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.
(art 1.60 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : De Beun kinderopvang B.V. locatie De Brug
Website : http://www.kcdebeun.nl/
Aantal kindplaatsen : 50

Gegevens houder
Naam houder : Nadine Straks - Sips
Adres houder : Achterom 64
Postcode en plaats : 3995EC HOUTEN
KvK nummer : 60272023

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD regio Utrecht
Adres : Postbus 51
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST
Telefoonnummer : 030-6086086
Onderzoek uitgevoerd door : H.J. Voogt

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Houten
Adres : Postbus 30
Postcode en plaats : 3990DA HOUTEN

Planning
Datum inspectie : 01-12-2015
Opstellen concept inspectierapport : 03-12-2015
Zienswijze houder : 10-12-2015
Vaststelling inspectierapport : 10-12-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-12-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 14-12-2015

Openbaar maken inspectierapport : 14-12-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Bedankt voor het concept inspectierapport. Wij zijn blij met de uitkomst van dit rapport.
Wij zullen het definitieve rapport op onze website plaatsen. 
Bedankt voor het prettige inspectiebezoek. 


