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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. 

Dit onderzoek is gedaan vanwege het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang. De toezichthouder 

beoordeelt of er op het kindercentrum wordt gewerkt in overeenstemming met de kwaliteitseisen 

uit de Wet kinderopvang. 

 

Bij een jaarlijks onderzoek worden niet alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. 

Dat komt omdat er bij het toezicht op de kinderopvang maatwerk mogelijk is. In het rapport staat 

bij ieder onderwerp vermeld welke eisen zijn beoordeeld en staan de uitkomsten van het 

onderzoek beschreven. Achter in het rapport staan de kwaliteitseisen genoemd zoals deze in de 

Wet kinderopvang staan beschreven. 

 

De toezichthouder heeft het onderzoek als volgt uitgevoerd: 

 

 Inzage in documenten 

 Een bezoek aan het kindercentrum 

 Gesprekken met de beroepskrachten en/of met de locatiemanager 

 

Dit rapport wordt gestuurd aan de houder van het kindercentrum en aan de gemeente waarin het 

kindercentrum staat ingeschreven. De gemeente kan op grond van het advies van de 

toezichthouder, besluiten om te handhaven (naleving van de wet te eisen) of niet te handhaven. 

 

Beschouwing 

Bevindingen  

Bij deze onderwerpen zijn de kwaliteitseisen die de toezichthouder heeft beoordeeld in orde: 

 Pedagogisch klimaat 

 Personeel en groepen 

 Veiligheid en gezondheid 

 Accommodatie 

 

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf Fransje Plukkebol maakt deel uit van Stichting Franciscus Vlietland Groep. 

Fransje Plukkebol is gevestigd op het terrein van het Franciscus Gasthuis. Het kinderdagverblijf 

biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kindercentrum heeft 86 

geregistreerde kindplaatsen en bestaat uit 6 groepen. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 08-11-2021: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd. 

 28-02-2020: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd.   
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Pedagogisch beleid 

 Pedagogische praktijk 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder moet voor een kindercentrum een pedagogisch beleidsplan hebben, waarin staat hoe 

gezorgd wordt voor verantwoorde kinderopvang. 

 

De houder zorgt ervoor dat er gewerkt wordt volgens het beleidsplan.   

Pedagogische praktijk 

Een houder moet verantwoorde kinderopvang bieden. In de Wet kinderopvang staat beschreven 

wat dit inhoudt: 

 

Emotionele veiligheid  

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond. Er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen en er 

wordt structuur geboden. Dit wordt gedaan zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 

kunnen voelen. 

Persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.  

Sociale competentie 

Kinderen worden begeleid in hun interacties. Spelenderwijs worden sociale kennis en vaardigheden 

bijgebracht, zodat kinderen leren om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 

onderhouden. 

Overdracht van normen en waarden  

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Er is aandacht voor de respectvolle omgang met 

anderen. Er wordt toegewerkt naar een actieve deelname aan de maatschappij. 

 

De toezichthouder beoordeelt of de pedagogische praktijk op het kindercentrum voldoet aan deze 

eisen. Hiervoor is het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar gebruikt. De 

observatie vindt plaats tijdens een overgangsmoment op groep groen en een tafelmoment op 

groep blauw. 

 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van situaties die de toezichthouder heeft gezien en 

gehoord. Bij ieder voorbeeld wordt eerst een gedragsbeschrijving uit het veldinstrument genoemd, 

gevolgd door een situatie uit de praktijk. 

 

Emotionele veiligheid  

Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
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De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 

hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact 

(troosten, op schoot nemen, aanhalen). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht 

zich leiden door de reactie van het kind.  

 

Observatie 

Een kind zit alleen aan de lage tafel. De kinderen om hem heen spelen, maar hij kijkt wat bedrukt 

voor zich uit. De beroepskracht kijkt naar hem en vraagt aan hem of alles goed gaat. Hij reageert 

niet echt. Hij blijkt zijn mama te missen. De beroepskracht nodigt hem uit om bij haar op schoot te 

komen zitten. Dit vindt het kind zichtbaar fijn en hij kruipt bij de beroepskracht op schoot. De 

beroepskracht stelt hem gerust door te vertellen dat zijn mama hem straks weer komt halen. 

Het kind is een beetje van slag, omdat het een drukke dag is, waarop feest is gevierd voor de 

opening van het nieuwe pand.  

 

Persoonlijke competentie  

Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 

spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 

Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is 

gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn 

(enkele) specifieke speelhoeken. 

 

Observatie 

Met de verhuizing van de locatie naar een nieuw pand is van de gelegenheid gebruik gemaakt om 

met nieuw materiaal en meubilair te werken. 

De groepen hebben allemaal hetzelfde meubilair gekregen waarbij alles op kindhoogte is. Met dit 

meubilair zijn verschillende hoeken gemaakt. Het beschikbare spelmateriaal staat op kindhoogte en 

binnen handbereik voor de kinderen. Het nodigt hen uit tot spel en maakt dat zij zelfstandig 

kunnen spelen zonder dat zij een beroepskracht nodig hebben. 

 

Ook de buitenruimte is op deze manier ingericht en nodigt uit tot spel. Er is gebruik gemaakt van 

natuurlijke materialen waardoor kinderen op avontuur kunnen. 

 

Conclusie 

In de situaties die de toezichthouder heeft gezien en gehoord is de pedagogische praktijk in orde. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (pedagogisch beleidsmedewerker/coach) 

 Observatie(s) 

 Interview pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 Opleidingseisen 

 Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Een houder moet ervoor zorgen dat medewerkers een verklaring omtrent het gedrag hebben en 

dat zij ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. Een medewerker kan pas starten 

met werken als deze is ingeschreven en er een koppeling is gemaakt met de houder. De 

toezichthouder controleert dit in het Personenregister. De inschrijving en koppeling van de 

medewerkers die gecontroleerd zijn, is op orde. 

Opleidingseisen 

Om te mogen werken als beroepskracht in de kinderopvang, is een diploma nodig dat kwalificeert 

tot pedagogisch medewerker. Welke diploma’s voldoen, staat in de cao Kinderopvang. De d iploma’s 

die bij dit onderzoek zijn gecontroleerd, voldoen aan de kwalificatie-eisen. 

 

Fransje Plukkebol heeft twee gekwalificeerde pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches in dienst. 

Deze zorgen voor de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch bele id en coachen de 

beroepskrachten bij hun werkzaamheden. De pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches zijn het 

afgelopen jaar ingezet en worden ook het komende jaar als coach ingezet. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er is gecontroleerd of er op het kindercentrum voldoende beroepskrachten worden ingezet voor het 

aantal kinderen dat wordt opgevangen (de beroepskracht-kindratio). Uit deze controle blijkt dat de 

beroepskracht-kindratio in overeenstemming is met de geldende rekenregels. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Het kindercentrum bestaat uit 6 stamgroepen: 

 

Groep Leeftijd Max. aantal kinderen 

Geel 0-4 jaar 16 

Groen 0-4 jaar 16 

Rood 0-4 jaar 16 

Blauw 0-4 jaar 16 

Regenboog 0-4 jaar 16 

Oranje 0-4 jaar 16 

 

De groepsgrootte van de stamgroepen is berekend aan de hand van de rekenregels uit het Besluit 

kwaliteit kinderopvang. De grootte en samenstelling van de stamgroepen is in overeenstemming 

met de kwaliteitseisen. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (pedagogisch beleidsmedewerker/coach) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Overzicht aanwezige kinderen 15 september 2022 

 Aanwezigheidslijst beroepskrachten 15 september 2022 
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Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk Veiligheid en gezondheid beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid voor het kindercentrum. Het kindercentrum 

heeft in juli 2022 haar intrek genomen in een nieuw gebouw op hetzelfde terrein op hetzelfde 

adres. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is onveranderd na de verhuizing. Er is een nieuwe 

risico-inventarisatie gemaakt op basis van het nieuwe pand. 

 

Tijdens het inspectiebezoek is besproken hoe de houder er zorg voor draagt dat de medewerkers 

op de hoogte zijn van deze nieuwe risico-inventarisatie en hieruit voortvloeiende werkafspraken. 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach vertelt dat er per groep een account is binnen de 

Risicomonitor om op in te loggen waarin de voor hen relevante informatie te vinden is. Daarnaast 

zijn de pedagogisch coaches regelmatig op de groep aanwezig en coachen de medewerkers ook op 

het veiligheids-en gezondheidsbeleid. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (pedagogisch beleidsmedewerker/coach) 

 Observatie(s) 

 Protocol veiligheid en gezondheid kinderen 2022 

 Protocol veiligheid en gezondheid medewerkers 2022 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk Accommodatie beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Doordat het kindercentrum haar intrek heeft genomen in een nieuw gebouw is het onderwerp 

Accommodatie beoordeeld tijdens dit onderzoek.  

 

Het kindercentrum heeft 6 groepsruimtes. Daarnaast is er een gezamenlijke speelhal die door alle 

groepen wordt gebruikt als extra speelruimte. De gezamenlijke ruimte voldoet aan de eis dat deze 

veilig, toegankelijk en passend ingericht is in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van 

de op te vangen kinderen. 

 

De speelhal is 209m2. Bij de berekening van de beschikbare oppervlakte per groep wordt de 

oppervlakte van de gezamenlijke ruimte evenredig verdeeld tussen de groepen die hier gebruik van 

maken. 

 

Naam groep Grootte groepsruimte Bijgetelde ruimte Maximum aantal kinderen 

Geel 53,2m²   34,83m² 16 

Groen 53,4m²   34,83m² 16  

Rood 53,2m²   34,83m² 16  

Blauw 54m² 34,83m² 16  

Regenboog 45m²   34,83m² 16  

Oranje 53,7m²   34,83m² 16  

 

Het kindercentrum biedt voldoende ruimte voor de opvang van in totaal 86 kinderen. Het 

kindercentrum voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden voor de beschikbare hoeveelheid 

binnenruimte. 

 

Voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar is er een aparte slaapruimte. Iedere groep beschikt 

over 2 slaapkamers. 

 

De buitenspeelruimte grenst aan het kindercentrum. Deze biedt voldoende speelruimte voor het 

aantal kinderen dat op het kindercentrum wordt opgevangen. De buitenspeelruimte is 520m² groot 

en is zo ingericht dat kinderen vrijuit kunnen spelen en ontdekken.    
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (pedagogisch beleidsmedewerker/coach) 

 Observatie(s) 

 Plattegrond 

 Informatie beschikbare buitenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

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) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum 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 en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen da t 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

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 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Fransje Plukkebol 

Vestigingsnummer KvK : 000028562410 

Aantal kindplaatsen : 86 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Sint Franciscus Vlietland Gr... 

Adres houder : Kleiweg 500 

Postcode en plaats : 3045 PM Rotterdam 

KvK nummer : 56474113 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  H. Vos 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Rotterdam 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

 

Planning 

Datum inspectie : 15-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 20-09-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-09-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 23-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 23-09-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder mag een zienswijze geven op de inhoud van dit rapport. 
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