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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. 
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk aangevuld met nieuwe voorwaarden als gevolg van wijzigingen in de Wet 
Kinderopvang en peuterspeelzalen. Het hoofdstuk inspectie-items geeft een duidelijk beeld welke 
voorwaarden zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 
 
Beschouwing 
Feiten over het kindercentrum 
Just Kiddies locatie Hoekeindseweg is onderdeel van Just Kiddies B.V. Just Kiddies is een 
kleinschalige kinderopvangorganisatie. De locatie Hoekeindseweg heeft 37 kindplaatsen. De opvang 
vindt plaats in 3 stamgroepen verdeeld in 1 babygroep, 1 peutergroep en 1 verticale groep. Er 
wordt vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aangeboden. 
  
  
Inspectiegeschiedenis 
11-06-2015, jaarlijks onderzoek, waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd. 
18-07-2014, jaarlijks onderzoek, waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd. 
  
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de aanwezige protocollen en werkinstructies. Dit blijkt 
uit de handelingen van de beroepskrachten bij een klein ongeval met een kind tijdens het 
inspectiebezoek. 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn bij de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 
  
- emotionele veiligheid 
- persoonlijke competentie 
- sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 
  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met daarin 
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 
het veldinstrument zijn cursief gedrukt. Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een 
paar voorbeelden uitgewerkt van situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
  
De observatie heeft plaatsgevonden op een woensdagochtend op de samengevoegde groepen 
tijdens het vrijspelen en tijdens het buitenspelen. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
  
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
  
De toezichthouder loopt het kinderdagverblijf binnen op het moment dat de beroepskrachten een 
kind verzorgen, dat door een val een wondje op zijn voorhoofd heeft. Een van de drie aanwezige 
beroepskrachten praat met het kind, troost hem en informeert of het kind pijn heeft. Het kind huilt 
niet, praat over zijn wondje en vertelt hoe hij eraan komt. De beroepskrachten overleggen met 
elkaar over de te nemen stappen. De ouders van het kind krijgen een telefoontje over het voorval. 
De afspraak is dat het kind ter observatie naar de dokter gaat. De toezichthouder informeert bij de 
beroepskrachten of alles volgens hun protocol verloopt. Dat is wel het geval. Drie kwartier later 
komt het kind terug van de dokter met een klein pleistertje op zijn wondje. Hij krijgt alle aandacht 
van de beroepskrachten en vertelt hoe het bij de dokter is geweest. 
  
  
Persoonlijke competentie 
Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 
  
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. 
Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-
/ervaringskansen. 
  
De kinderen spelen in de buitenspeelruimte, die schuin is met een kleine helling. Daardoor kunnen 
de kinderen met hun fietsjes en driewielers van boven naar beneden rijden. De beroepskracht 
maakt gebruik van de situatie om het stoplichtspel met de kinderen te spelen. De beroepskracht 
roept: ”Het stoplicht staat op oranje. Wat doe je bij oranje?” Een kind zegt: “Wachten”. Een ander 
kind vraagt: “Mag ik rijden?” De beroepskracht vraagt: “En! Wanneer mag je rijden?” Een kind 
zegt: “Bij groen”. De beroepskracht zegt vervolgens: “Het is groen. Ja rijden maar”. De kinderen 
moeten wel in de goede richting blijven rijden om botsingen te voorkomen. Bij de botsingen die wel 
gebeuren, blijven de kinderen lachen. 
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Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 
de praktijk uitvoering aan geven. 
  
De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee voldaan is aan de wettelijke vereisten. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Just Kiddies werkt met het VVE ontwikkelingsprogramma Uk & Puk. De activiteiten stimuleren de 
verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen. De beroepskrachten zijn in het bezit van 
een VVE-certificaat. 
  
Om de zes weken start er een nieuw thema van Uk & Puk. Tijdens het huidige jaarlijks 
onderzoek is het thema 'familie'. De kinderen maken tekeningen en andere werkjes over dit thema. 
In de binnenspeelruimte hangen foto's van de gezinnen, die door de ouders beschikbaar zijn 
gesteld. De ouders worden over het thema geïnformeerd via de nieuwsbrief en de faceboekpagina. 
  
Op de dinsdagen en donderdagen brengt de 3 plus groep een bezoek aan basisschool 'De Poort', 
waar zij gebruik maken van de speelruimte en de materialen van de school. Met dit bezoek wil de 
houder de kinderen alvast laten wennen aan de sfeer van een basisschool. 
   
In totaal wordt er minimaal 10 uur per week besteed aan de Uk & Puk activiteiten. 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het jaar 2016. 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Bij deze steekproef zijn de verklaringen omtrent het gedrag beoordeeld van 8 beroepskrachtenen 
1 stagiaire. De door de toezichthouder beoordeelde verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan 
de wettelijke vereisten. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende 
beroeps-kwalificatie. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Kinderdagverblijf Just Kiddies Hoekeindseweg beschikt over 3 stamgroepen. 
  
 Groep  Leeftijd Max. aantal kinderen  
 Blije biggetjes  0 tot 1 jaar  10 
 Tamme tijgertjes  3 tot 4 jaar  14 
 Olijke olifantjes  0 tot 4 jaar  12 
  
De kinderen maken gebruik van maximaal twee stamgroepruimten. 
Omvang en samenstelling van de groepen voldoen aan de wettelijke vereisten. 
  
  
  
  
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen. 
  
Het is een rustige dag en er zijn weinig kinderen aanwezig. De groepen Blije biggetjes en Tamme 
tijgertjes zijn daarom tijdens de inspectie samengevoegd. De groep Olijke olifantjes is gesloten. 
Er zijn 8 kinderen en 3 beroepskrachten aanwezig. 
  
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio, zoals tijdens lunchpauzes. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
x  Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
x  Observaties 
x  Verklaringen omtrent het gedrag 
x  Diploma's beroepskrachten 
x  Presentielijsten 
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Ouderrecht 
 
  
 
Informatie 
 
  
De houder informeert de ouders via: 
x de website 
x het pedagogisch beleidsplan 
x en via dagelijkse gesprekken met de beroepskracht tijdens het ophalen van de kinderen 
x faceboekpagina 
x nieuwsbrief 
De houder heeft het inspectierapport op de eigen website geplaatst. 
 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercomissie vastgesteld en daarbij een oudercommissie ingesteld 
bestaande uit 2 leden. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder heeft een regeling getroffen (interne klachtenregeling) voor de afhandeling van klachten 
over: 
x een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
x de overeenkomst tussen de houder en de ouder.De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet 

er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder: 
x de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
x de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
x de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
x 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; 
x in het oordeel een concrete termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen 

zijn gerealiseerd. 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
x  Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
x  Reglement oudercommissie 
x  Website 
x  Nieuwsbrieven 
x  Klachtenregeling 
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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) 
Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
 

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) 
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) 
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) 
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) 
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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Ouderrecht 

Informatie 

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) 
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) 
De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 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 handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 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 : Just Kiddies 
Website : http://www.justkiddies.nl 
Aantal kindplaatsen : 37 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Just Kiddies 
Adres houder : Hoekeindseweg 81 
Postcode en plaats : 2665KB BLEISWIJK 
KvK nummer : 27314780 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  O. Fernandes de Brito 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lansingerland 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 2650AA BERKEL EN RODENRIJS 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-04-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 28-04-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-05-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-05-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-05-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 06-05-2016 
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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. 
 
 
 
 


