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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 aangekondigd onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf De Ontdektuin is een onderdeel van kinderopvang de Tovertuin. De peutergroep 
is gehuisvest aan de Kastanjestraat 26 in Dongen. De Ontdektuin maakt gebruik van een 

groepsruimte / lokaal in basisschool St. Jan.  
   
De peutergroep biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 3 jaar oud. De kinderen 

worden opgevangen in één stamgroep. Er worden maximaal 8 kinderen gelijktijdig opgevangen. 
De peutergroep heeft de beschikking over een groepsruimte. Een speelzaal en een ruime gang. 
Deze gang wordt gedeeld met de kleuterklassen van de basisschool. 
De peutergroep maakt gebruik van een gedeelte van de speelplaats van de basisschool. 

De peutergroep is geopend op ma- en woensdagochtend gedurende schoolweken. 
  
Datum aanvraag exploitatie: 20 april 2016 
Onderzoek voor registratie: 2 juni 2016 
Opgenomen in het landelijk register kinderopvang: 1 september 2016 
  

Conclusie: 
Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op dit kindercentrum van toepassing zijn 
na aanvang exploitatie onderzocht.  Aan alle beoordeelde voorwaarden is voldaan. 
  

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 
rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn 
beoordeeld. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd 
tijdens het observeren op de groep. Na de beschrijving uit het veldinstrument (cursief) volgt 

eventueel een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. De observatie en de beschrijving van de 
pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals vastgelegd in de wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen: 
 De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
 De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
 De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
 De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 

 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen staat beschreven. De pedagogische visie luidt: "Wij geloven in de 

mogelijkheid om een plek te creëren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt. Een plek waar 
iedereen zichzelf mag zijn en waar aan zijn behoeften tegemoet gekomen wordt. Dit geldt voor 
zowel het kind, de leidster als de ouder. Ons staat altijd het doel voor ogen om een vriendelijke 
omgeving te scheppen, waarin kinderen, ouders en leidster zich thuis voelen. Schep je deze veilige 

basis, dan prikkel  je de kinderen om te gaan ontdekken". 
   
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 
 de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd 
 de mogelijkheden voor kinderen voor het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competentie 
 de wijze waarop de overdracht van normen en waarden plaats vindt 

 de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep 
 bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten 
 hoe beroepskrachten in hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen 

 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum aanwezig is 

 het wenbeleid 
 hoe er gebruik gemaakt kan worden van extra dagdelen 

 het vierogenprincipe 
 de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van 

kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties 
die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden 

 de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van 
signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden 

 
Het volgende onderwerp is niet beoordeeld omdat deze niet van toepassing is 
voor kinderdagverblijf De Ontdektuin:  

- hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio 
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Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan: 
De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan. Zij weten waarom ze zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier 

pedagogische basisdoelen. 
  
Emotionele veiligheid: 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.  
Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun 
spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze tonen 
blijdschap, plezier en trots.  

Bijvoorbeeld: De kinderen kunnen ongestoord spelen, een groepje speelt samen met de treinbaan 
een kind speelt in de poppenhoek, maar komt met gitaar bij het groepje kinderen zitten. De 

beroepskrachten zitten nabij de spelende kinderen. 
  
Persoonlijke competentie: 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 

De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 
ontdekken. De beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bv fantasie- en 
rollenspel, tellen & meten, ontdekken) Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van 
spel. 
Bijvoorbeeld: De peutergroep werkt aan het thema: Herfst. In de groepsruimte zijn diverse werkjes 
van de kinderen tentoongesteld. Deze werkjes houden verband met het thema: Herfst. Er 

zijn herfstbladeren geschilderd. Spinnenwebjes gemaakt van kastanjes. Paddenstoelen geplakt en 
egeltjes gekleid. Tijdens de observatie zaten de groep kinderen in een kring met de 
beroepskrachten. Met een bolletje wol had de groep kinderen een grote spinnenweb gemaakt. Elk 

kind hield een deel van het touw vast. Er werd een rijmpje gezongen over een spinnetje. 
Vervolgens mochten de kinderen aan tafel gaan zitten en een spinnenweb inkleuren. 
  
Sociale competentie: 

De kinderen zijn deel van de groep.  
De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en 
waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de betrokkenheid en 
deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het 
individuele kind. Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan. 
Bijvoorbeeld: De groep kinderen zijn vrij aan het spelen. Een kind pakt de gitaar en gaat op een 

stoeltje zitten vlak bij de kinderen die samen met de treinbaan aan het spelen zijn. De 
beroepskracht zegt tegen de kinderen: "Kijk eens, naam kind, zij gaat voor ons muziek maken?". 
Hiermee richt de beroepskracht de aandacht van de groep kinderen even op dit individuele kind 

"die gitaar wilt spelen voor de groep. 
  
Overdracht van normen en waarden: 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 

In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze in de meeste situaties 
consequent toe. 
Bijvoorbeeld: Een kind vraagt aan de beroepskracht: "Mag ik even naar de w.c.?" De 
beroepskracht zegt: "Dat is goed ik loop even met je mee". 
  
Uitvoering vierogenprincipe: 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties (Pedagogische praktijktoets) 

  Pedagogisch beleidsplan 
  Pedagogisch werkplan (De ontdektuin, versie september 2016) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 

gedrag en een passende beroepskwalificatie voor het werken in de kinderopvang. 
  
De beroepskracht-kindratio zijn gecontroleerd door middel van roosters, presentielijsten en 
bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
   

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Alle beroepskrachten beschikken over een recente verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven 
na 1 maart 2013. Momenteel is er één stagiaire werkzaam bij KDV De Ontdektuin, de verklaring 
omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten werkzaam voor de kinderopvangorganisatie De Tovertuin en De 
Ontdektuin zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is 
opgenomen. 
Er worden geen beroepskrachten in opleiding ingezet daarom is deze voorwaarde niet beoordeeld. 

 
 
Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in één stamgroep waar maximaal 8 kinderen gelijktijdig worden 
opgevangen. 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
Momenteel werken er twee vaste beroepskrachten en één vaste stagiaire. 
Kinderen maken geen gebruik van een tweede stamgroepruimte daarom is deze voorwaarde niet 
beoordeeld (niet van toepassing).  
Tevens is niet beoordeeld of ouders vooraf schriftelijke toestemming geven voor opvang is één 
andere stamgroep, want er is maar één stamgroep bij KDV De Ontdektuin. (niet van toepassing). 

 
Er is een nauwe samenwerking tussen KDV De Ontdektuin en KDV De Tovertuin. Er zijn kinderen 
die op beide locaties worden opgevangen. 

  
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Uit de presentielijsten en het rooster van de weken 41 en 42 lijkt dat er volgens de beroepskracht-
kindratio gewerkt wordt. 
Er is een achterwachtregeling in geval van een calamiteit. 
De overige voorwaarden zijn niet beoordeeld omdat deze niet van toepassing zijn op de 
peutergroep. 
 

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang spreken de beroepskrachten Nederlands met de kinderen. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten (week 41 en 42) 
  Personeelsrooster (week 41 en 42) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. 
  
De meldcode kindermishandeling wordt binnen dit domein beoordeeld of er voldaan wordt aan de 
beschreven eisen binnen de Wet kinderopvangen kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico's gebruik van de 
risico-monitor. 
  

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd op 18 april 2016 en betreffen de 
actuele situatie. 
In de risico-inventarisatie is de groepsruimte opgenomen, daarnaast alle toegankelijke ruimtes 
voor de kinderen zoals: entree/gang, centrale hal, sanitaire ruimte, speelzaal en de buitenruimte. 
  
De houder beschrijft de veiligheid- en gezondheidsrisico's volgens de vastgestelde thema's. De 
plannen van aanpak van beide risico-inventarisaties zijn opgesteld. 

Er zijn huisregels, protocollen, formulieren en werkinstructies opgesteld. Deze documenten zijn in 
een kwaliteitshandboek in te zien door de beroepskrachten. Verschillende onderdelen van de risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid worden besproken met de beroepskrachten tijdens de 

teamvergaderingen. 
  
De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Kinderopvang De Ontdektuin heeft een meldcode kindermishandeling opgesteld, waarbij gebruik is 
gemaakt van het voorbeeldprotocol van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 

Er is een sociale kaart toegevoegd aan de meldcode kindermishandeling. 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van het gebruik van de meldcode. De houder bevordert de 
kennis en het gebruik van de wettelijke meldplicht bij de beroepskrachten. 

  
 
 
 

Vierogenprincipe 
 
De houder heeft de opvang op zodanige wijze georganiseerd, dat de beroepskracht haar 
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl zij gezien of gehoord kan worden door een 
andere volwassene. 
De beroepskracht werk samen met een stagiaire. De peutergroep is gesitueerd aan de gang waar 

ook de kleuterklassen zitten. De leerkrachten van de basisschool kunnen ten alle tijde binnen lopen 
bij de peutergroep. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Risico-inventarisatie veiligheid (18 april 2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (18 april 2016) 

  Actieplan veiligheid (18 april 2016) 
  Actieplan gezondheid (18 april 2016) 
  Ongevallenregistratie 
  Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein wordt beoordeeld of er voldoende vierkante meters beschikbaar zijn voor de 

aantal op te vangen kinderen voor zowel de binnenruimte als de buitenruimte. Tevens wordt er 
gekeken of er een passende inrichting is voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
  
 
Binnenruimte 

 
Peutergroep De Ontdektuin maakt gebruik van de volgende ruimtes: 
 één groepsruimte met een bruto-speeloppervlakte van ongeveer 28 m² 

 een speelzaal met een bruto-speeloppervlakte van ongeveer 60 m². 
 

De binnenruimtes zijn voldoende ruim voor de opvang van 8 kinderen. 
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 

te vangen kinderen. 
Er zijn verschillende activiteitenhoeken gecreëerd zoals: een poppenhoek, bouwhoek en een 
leeshoekje. 
  
Slaapruimte: 
De voorwaarden omtrent een slaapruimte zijn niet beoordeeld omdat er uitsluitend kinderen in de 
leeftijd van 2 t/m 4 jaar oud worden opgevangen. 

Indien de opvang wordt uitgebreid naar 0 t/m 2 jarigen, zal de houder moeten voorzien in 
een afzonderlijke slaapruimte die is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
  

 
 
Buitenspeelruimte 

 
De peutergroep maken gebruik van de aangrenzende buitenspeelplaats van de basisschool. 
De speelplaats is > 100 m², voldoende ruim voor de opvang van 8 kinderen. 
De peuters spelen op een gedeelte van de speelplaats (tot het kunstgras omdat hier een 
speeltoestel staat wat niet geschikt is voor de leeftijd van 3 jaar oud). 
 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Inspectierapport De Ontdektuin 2 juni 2016 
 Interview houders 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 

informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
 
Informatie 
 
Ouders ontvangen informatie tijdens het kennismakingsgesprek, de rondleiding, het 

informatieboekje en via de website www.detovertuindongen.nl 
Daarnaast wordt er informatie verstrekt tijdens de haal- en brengmomenten. 
  

Ouders worden geïnformeerd welke beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
Het voorgaande inspectierapport is op de website geplaatst. 
  
De houder heeft een klachtenregeling daarin is de verwijzing naar de geschillencommissie in 

opgenomen. 
 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. In het reglement is opgenomen de 
regels omtrent het aantal leden, de wijze van kiezen van de leden en regels rondom de 

zittingsduur. Het reglement omvat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie. 
  
De verplichting voor het instellen van een oudercommissie geldt binnen zes maanden na  

registeropname. De datum van registeropname is 1 september 2016. De houder heeft de tijd tot 1 
maart 2017 om een oudercommissie in te stellen. 
  

De houder heeft aangegeven dat er momenteel actief ouders worden uitgenodigd om zitting te 
nemen in de oudercommissie. 
  
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 

De houder heeft een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten conform de eisen uit de 
wet kinderopvang. De regeling is schriftelijk vastgelegd. De houder is aangesloten bij de 
geschillencommissie. 

 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 

Er zijn geen klachten geweest in de afgelopen periode daarom zijn deze voorwaarden niet 
beoordeeld (niet van toepassing). 
Omdat Kinderdagverblijf De Ontdektuin geopend is sinds september 2016 zijn de voorwaarden 
rondom het klachtenverslag 2015 niet beoordeeld (niet van toepassing). 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Informatiemateriaal voor ouders (Informatieboekje De Ontdektuin 2016) 
  Website (www.detovertuindongen.nl) 
  Klachtenregeling 

 



 

10 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 19-10-2016 
De Ontdektuin te Dongen 

 

Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 

problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 

maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

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

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 

minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 
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De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit 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 heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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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Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 

aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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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) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 

erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Ontdektuin 

Website : http://www.detovertuindongen.nl 
Aantal kindplaatsen : 8 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : VOF De Tovertuin 

Adres houder : Wilhelminastraat 25 
Postcode en plaats : 5104GA Dongen 

KvK nummer : 62279580 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  T. Butler 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dongen 
Adres : Postbus 10153 
Postcode en plaats : 5100GE DONGEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 19-10-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 19-10-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-11-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 24-11-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 

 


