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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.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein
en de daarbij horende inspectie-items verder uitgewerkt.
Feiten over dit kindercentrum
Kinderdagverblijf (KDV) 'La Luna (Azelo)' is gevestigd in 'Basisschool Azelo'. Bij
dit KDV worden maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar opgevangen.
De opvang is maandag tot en met vrijdag van 7.30 - 18.00 uur geopend.
Inspectiegeschiedenis
Op 11 april 2016 en 9 maart 2017 is een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Tijdens deze onderzoeken
is aan de getoetste eisen voldaan.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek heeft de houder aan de getoetste eisen voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld en er is geobserveerd of de
beroepskrachten handelen naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch
beleidsplan specifiek.
De





pedagogische basisdoelen zijn:
De emotionele veiligheid.
De persoonlijke competentie.
De sociale competentie.
De overdracht van normen en waarden.

Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleidsplan is onder andere het volgende beschreven:

De kenmerkende visie van het kindercentrum.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde opvang (het betreft de emotionele
veiligheid, de normen en waarden en de persoonlijke en sociale competenties).

Ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt
gevolgd en gestimuleerd; hoe daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het
basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd.

Ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor de verkregen informatie
over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan
de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.

Ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw
van de stamgroepen.

Ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een
nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.

De tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het
aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt
afgeweken.

Een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen
de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten.

Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
Tijdens het onderzoek is overleg en overreding toegepast. De houder heeft binnen de gestelde
termijn één kleine aanpassing uitgevoerd betreffende het mentorschap.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Verantwoorde dagopvang
Tijdens het interview en de observatie blijkt dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn
van het pedagogisch beleidsplan.
Voor de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
'Veldinstrument onderzoek en observatie, pedagogische praktijk 0-4 jaar' (opgesteld door GGD
GHOR Nederland, versie januari 2015).
De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het
onderzoek op locatie geconstateerd.
Emotionele veiligheid
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Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en er worden grenzen gesteld. Er wordt structuur geboden
zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Observatie 1:
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn. Ze geven
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een
kind dat nodig heeft. De beroepskracht maakt bijvoorbeeld de volgende grapjes: "Moet jij ook zo
slapen?" of "Jij bent toch S.? Of ben ik S.?" Het kind reageert hier op met een grap door te zeggen
dat zij de beroepskracht is.
Observatie 2:
De beroepskrachten weten op welke wijze zij kunnen aansluiten op het bioritme en afspraken die
betrekking hebben op de individuele baby's. Binnen groepsroutine houden de beroepskrachten
rekening met de eigenheid van ieder kind en zijn thuisgewoontes (zoals slaapmomenten,
drinktempo en behoeftes).
Persoonlijke competentie
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer) ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Observatie:
Er is binnen voldoende spelmateriaal aanwezig voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is
gesloten en open spelmateriaal waar de kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn
specifieke speelhoeken zoals: een keuken-/huiskamerhoek, een bouwhoek, een babyhoek en een
hoek met verschillend spelmateriaal in een open kast.
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. Tijdens de aanwezigheid van
de toezichthouder was er onder andere vrij spel, een handenwas- en toilet moment en een
lunch waarbij de kinderen en de beroepskracht voorgaand aan het eten gingen zingen.
Sociale competentie
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.
De kinderen zijn deel van de groep.
Observatie:
De beroepskrachten zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. De
beroepskrachten geven diverse complimenten, een kind laat bijvoorbeeld trots zien dat hij geen
luier meer draagt, de beroepskracht reageert hierop met: "Draag jij geen luier meer? Wat goed!"
Overdracht van normen en waarden
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen.
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. Oefenen van
gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.
Observatie:
De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en
consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie (hun optreden sluit aan bij
gedrag en behoefte van individuele kinderen). Als een kind tijdens het eten bijvoorbeeld zijn been
op de houten bank (waar het kind aan zit) legt, zegt de beroepskracht: "Doe je voeten maar onder
de tafel."
Het is zichtbaar dat voor het eten de afspraak is dat de kinderen naar het toilet gaan, verschoond
worden en hun handen moeten wassen. Na het eten krijgen de kinderen die zelfstandig hun gezicht
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kunnen wassen een schone (natte) washand, de jongste kinderen worden geholpen bij het wassen.
Als een beroepskracht ziet dat een kind haar gezicht niet goed schoon heeft gemaakt zegt de
beroepskracht: "Je hebt nog pasta op je gezicht." Als het kind nog een keer haar gezicht wast,
reageert de beroepskracht met: "Je ziet er nu blinkend uit."
De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen en collega's.
Persoonlijke voorkeuren zijn niet merkbaar op de werkvloer.
Conclusie
De emotionele veiligheid, de persoonlijke competentie, de sociale competentie en de overdracht
van normen en waarden worden voldoende gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskracht)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan (versie: februari 2018)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten getoetst op het hebben van een passende
beroepskwalificatie en een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
De beroepskracht-kindratio en de stabiliteit van de opvang zijn onder andere gecontroleerd door
middel van een observatie, presentielijsten en personeelsroosters.
Verklaring omtrent het gedrag
Kindercentrum 'La Luna (locatie Azelo)' heeft vier vaste beroepskrachten.
Tijdens het onderzoek zijn de VOG's van deze beroepskrachten beoordeeld.
Deze personen zijn in het personenregister geregistreerd en gekoppeld aan de houder.
Er is op deze locatie geen stagiair, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam.
Conclusie
De getoetste VOG's voldoen aan de gestelde eisen.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Tijdens dit onderzoek zijn de beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten beoordeeld.
Er is op deze locatie geen beroepskracht in opleiding.
Conclusie
De getoetste beroepskwalificaties voldoen aan de gestelde eisen.
Aantal beroepskrachten
Tijdens het onderzoek is aan het volgende voldaan:

Uit het interview, de observatie, de presentielijst (kindlijsten) en de personeelsroosters blijkt
dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen.

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaal aantal minimaal in te zetten
beroepskrachten.

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio minder beroepskrachten
worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet.
Tijdens de observatie waren 8 kinderen (van 0 tot 4 jaar) met twee beroepskrachten aanwezig.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden horende bij het aantal beroepskrachten.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Tijdens het onderzoek wordt aan het volgende voldaan:

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in één stamgroep.

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van
dat kind. Dit blijkt uit de observatie, het pedagogisch beleidsplan, de roosters en het interview
met een beroepskracht (indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer
beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste
beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar).

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van
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dat kind. Dit blijkt uit de observatie, de roosters, het pedagogisch beleidsplan en het interview
met een beroepskracht.
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen horende bij de 'stabiliteit van de opvang voor kinderen'.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskracht)

Observaties

Diploma beroepskracht

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster

8 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 10-04-2018
La Luna (locatie Azelo) te Ambt Delden

Veiligheid en gezondheid
Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of er conform de in de Regeling Wet kinderopvang te allen tijde
(gedurende de opvang) ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het
verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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. Op deze
locatie zijn beroepskrachten aanwezig met een EHBO certificaat van het Oranje Kruis.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskracht)

EHBO certificaten

Rooster beroepskrachten
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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 dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang art; art 3 lid 2d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Verantwoorde dagopvang
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de
houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt.
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist 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 3 lid 3a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
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 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

La Luna (locatie Azelo)
000028331990
12
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Esther Wilhelmina Frederika Roesink
www.kdvlaluna.nl
08090854
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK ENSCHEDE
053-4876700
Tiziana Kruiswegt

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Hof van Twente
: Postbus 54
: 7470AB GOOR

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

10-04-2018
23-04-2018
Niet van toepassing
18-05-2018
23-05-2018
23-05-2018

: 08-06-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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