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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
De Horizon biedt al ruim 25 jaar kinderopvang in Valkenswaard en Dommelen.
Vanaf september 2015 dragen de aangesloten kindercentra de naam Kindercentrum de Horizon.
De dagopvang Kindercrèche Sint Jan is gehuisvest in een voormalige basisschool in de wijk
Kerkakkers te Valkenswaard. In 2016 is de gehele locatie gerenoveerd.
Het is een licht en fris pand in de vorm van een U, waarin de groepen beschikken over ruime
lokalen. In deze ruimten zijn op creatieve wijze diverse hoeken gecreëerd. Naast de groepsruimten
beschikt deze locatie ook over een speelhal/keuken en een atelier.
De buitenruimte is op natuurlijke wijze ingericht waarbij kinderen volop de ruimte krijgen om te
ontdekken, avontuur te beleven en tot spel te komen. Er is een moestuin, een kas en twee grote
konijnen.
Dit past geheel binnen de visie vanuit de groene pedagogiek waarmee gewerkt wordt.
Elke groep maakt wekelijks gebruik van de centrale keuken, waarbij de kinderen gerechten maken
met (zo mogelijk) ingrediënten uit eigen tuin.
Er zijn zes groepsruimtes waarvan er ten tijde van inspectie vier in gebruik zijn.
Inspectiegeschiedenis
Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks onaangekondigd geïnspecteerd. Tijdens de inspecties 2015,
2016 en 2017 voldeden alle getoetste elementen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
De huidige inspectie
Op woensdagochtend d.d.: 11-07-2018 heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden.
Tijdens het inspectiebezoek hing er een aangename ontspannen sfeer op de groepen. Wegens de
zomervakantie waren 4 van de 6 groepen geopend. De beroepskrachten en kinderen maakten
gebruik van het mooie weer. Er werd buiten gespeeld en ontdekt, ook de moestuin en de dieren
werden samen verzorgd. Beroepskrachten namen de tijd om vol enthousiasme te vertellen over de
werkwijzen van
St. Jan. De dag na de inspectie d.d. 12-7-2018 heeft er nog een telefonisch gesprek met de
directeur mw. C. Profet-Mulder plaatsgevonden. Zij heeft alle benodigde documenten digitaal
aangeleverd.
Bevindingen op hoofdlijnen tijdens de inspectie
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten
risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald.
Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. De praktijk
in het bieden van verantwoorde kinderopvang voldoet tijdens de inspectie aan de Wet
Kinderopvang.
Conclusie
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items volledig voldoen aan
de Wet kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld. In de praktijk is getoetst of wordt
gehandeld volgens dit beleid.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar.
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid omvat alle wettelijk vereiste items.
Horizon kinderopvang hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de
organisatie geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert locatie Cuneradal een eigen
pedagogisch werkplan met het locatie gebonden beleid. Op basis van de inspectie blijkt, dat de
houder er voor zorgt dat medewerkers voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch werkplan.
Pedagogische praktijk
Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst of de
praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het kader
van het bieden van verantwoorde dagopvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2).
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand
volgt een praktijkvoorbeeld gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan.
In het pedagogisch werkplan staat onder andere beschreven (2 citaten):
Citaat 1:
'Kijk, ik mag er zijn'. We stimuleren de ontwikkeling van emotionele competenties
Gedurende de inspectie bij peuterstamgroep de Spetters, wordt gezien dat de sfeer op de groep
gekenmerkt wordt door gezelligheid en een prettige omgeving. De beroepskrachten zijn
goedgehumeurd en geven de kinderen geregeld een aai over de bol of een compliment. Buiten gaat
één beroepskracht met een viertal kinderen de dieren verzorgen. De beroepskracht communiceert
op ooghoogte met de kinderen. Ze benoemt wat ze bij de kinderen ziet ('vind je het spannend?').
Citaat 2:
"Kijk ik kan het zelf. We stimuleren de motorische en zintuiglijke ontwikkeling"
Tijdens de inspectie wordt gezien dat kinderen buiten mogen ontdekken. Een kindje vond het
spannend om in de kas de planten te verzorgen. De beroepskracht moedigt hem aan ('jij kan dat
best, kom maar ik help je, we doen het samen'). Het kindje voelt zich veilig om dit samen met de
beroepskracht te gaan ontdekken. Hij krijgt de ruimte om in de kas de groenten te voelen, ruiken
en proeven. De beroepskracht voegt telkens een nieuw element toe (water geven, aarde voelen,
ruiken etc).
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 12-07-2018 telefonisch gesprek met mw.
C. Profet-Mulders)
•
Interview (d.d. 11-07-2018 5 beroepskrachten van 3 verschillende groepen)
•
Observaties (d.d. 11-07-2018 10.30-12.15u 3 groepen (Spetters, Wolkjes, Zonnen))
•
Website (www.horizonkinderopvang.nl)
•
Pedagogisch beleidsplan (Algemeen Pedagogisch beleid Horizon juni 2015)
•
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Horizon kinderopvang St. Jan 2018)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de aanwezige medewerkers gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). De
beroepskrachtkindratio, de opvang in basisgroepen en de stabiliteit van de opvang van kinderen,
zijn gecontroleerd tijdens de observatie.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De aanwezige beroepskrachten en tuinman zijn in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag
(VOG), die in het kader van de continue screening is aangevraagd. Deze beroepskrachten en
tuinman zijn ingeschreven en gekoppeld in het personenregister.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van alle aanwezige beroepskrachten ingezien. De
beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang
en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
Tijdens de inspectie zijn géén stagiaires aanwezig.
Aantal beroepskrachten
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat:
•
er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool
www.1ratio.nl;
•
gedurende de opvang worden ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten ingezet,
conform het pedagogisch beleidsplan van de houder;
•
tijdens de afwijking wordt tenminste de helft van de beroepskrachten ingezet.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Elk kind wordt in één stamgroep opgevangen.
Geurende de inspectie zijn de volgende groepen bezocht:
Stamgroep:
Zonnen
Wolkjes
Spetters

Leeftijd:
0-4 jaar
0-2,5
jaar
2,5-4
jaar

Maximaal aantal kinderen:
12
10
16

Aantal aanwezige
kinderen:
5
9
16

Aantal aanwezige
beroepskrachten:
1
2
2

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 12-07-2018 telefonisch gesprek met mw.
C. Profet-Mulders)
•
Interview (d.d. 11-07-2018 5 beroepskrachten van 3 verschillende groepen)
•
Observaties (d.d. 11-07-2018 10.30-12.15u 3 groepen (Spetters, Wolkjes, Zonnen))
•
Personen Register Kinderopvang (d.d. 18-07-2018 PRK geraadpleegd)
•
Website (www.horizonkinderopvang.nl)
•
Diploma's beroepskrachten (reeds in bezit GGD)
•
Presentielijsten (d.d. 11-07-2018 ingezien op locatie)
•
Personeelsrooster (d.d. 11-0-2018 ingezien op locatie)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft
opgesteld waarin een concrete beschrijving is opgenomen van de wijze waarop de achterwacht is
geregeld indien er slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.
Daarnaast wordt er getoetst of de houder er zorg voor draagt dat er gedurende de dagopvang te
allen tijde één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen conform de kwalificatieregels.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De wijze waarop de achterwacht geregeld is indien er slechts één beroepskracht aanwezig is staat
concreet beschreven in het veiligheid- en gezondheidsbeleid van het kindercentrum.
De toezichthouder heeft een steekproef gedaan en de EHBO certificaten van de 5 aanwezige
beroepskrachten ingezien. Deze certificaten zijn conform de Regeling Wet kinderopvang.
Tijdens het huidige inspectiebezoek is het veiligheid en gezondheidsbeleid niet inhoudelijk getoetst
op alle voorwaarden. De getoetste items zijn de achterwachtregeling en de aanwezigheid van
tenminste één volwassene die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 12-07-2018 telefonisch gesprek met mw.
C. Profet-Mulders)
•
Interview (d.d. 11-07-2018 5 beroepskrachten van 3 verschillende groepen)
•
Observaties (d.d. 11-07-2018 10.30-12.15u 3 groepen (Spetters, Wolkjes, Zonnen))
•
EHBO certificaten (d.d. 12-07-2018 aangeleverd per mail (niBHV plus kinder EHBO))
•
Website (www.horizonkinderopvang.nl)
•
Beleid veiligheid- en gezondheid (d.d. 12-07-2018 aangeleverd per mail Beleid veiligheid en
gezondheid 01-05-2018)
•
Pedagogisch beleidsplan (Algemeen Pedagogisch beleid Horizon juni 2015)
•
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Horizon kinderopvang St. Jan 2018)
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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 2 onder a 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 2 onder b 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 2 onder c 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 3 lid 2 onder d 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 2 onder e 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 3 onder a 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 3 onder b 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 3 onder c 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 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Pedagogische praktijk
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 en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. 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;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. 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.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 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 Sociaal Werk, 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)
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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 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
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 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
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kindercreche Sint Jan
http://www.sbkinderopvang.nl
000041090457
80
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

KC Horizon
C R de Beerenbrouckstr 39
5554TL Valkenswaard
62841009
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605KR EINDHOVEN
088 0031 377
Sigrid Seerden

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Valkenswaard
: Postbus 10100
: 5550GA VALKENSWAARD

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

11-07-2018
22-08-2018
Niet van toepassing
28-08-2018
31-08-2018
31-08-2018

: 18-09-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Op dinsdag 28-08-2018 telefonisch de hoor en wederhoor met de houder (Mw. C. Mulders) gehad.
Ze heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een zienswijze aan te
leveren.

11 van 11
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-07-2018
Kindercreche Sint Jan te Valkenswaard

