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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.
Het betreft een onderzoek op kernzaken waarbij het accent ligt op de pedagogische praktijk.
Daarnaast is gerapporteerd over bevindingen die tijdens het bezoek aan de orde kwamen zoals het
plan van aanpak van veiligheids- en gezondheidsrisico's.
Beschouwing
BSO De Parken is gehuisvest in de gelijknamige basisschool. Alle kinderen zitten op deze school
waardoor het schoolplein en het gebouw bekend terrein zijn. Tijdens het inspectiebezoek worden
verschillende activiteiten door de kinderen ondernomen; buitenspelen, tekenen, stoepkrijten,
pannenkoeken bakken. Er is een mix tussen vrij spel en door de beroepskrachten geïnitieerde
activiteiten.
Inspectiegeschiedenis
- Jaarlijks onderzoek 28-11-2013: geen tekortkomingen
- Regulier onderzoek 27-10-2014: 1 tekortkoming
- Regulier onderzoek 13-10-2015: 1 tekortkoming hersteld, 8 nieuwe tekortkomingen
- Verkort nader onderzoek 11-02-2016: 1 tekortkoming hersteld
- Nader onderzoek 27-06-2016: 6 tekortkomingen hersteld, 1 tekortkoming recidive.
Beschouwing
Tijdens het inspectieonderzoek van 27-06-2016 is een herhaalde overtreding geconstateerd
waarover de gemeente Apeldoorn herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. Per brief is op
30-09-2016 een bestuurlijke boete opgelegd, daarnaast een last onder dwangsom.
Voortgang
Uit praktijkonderzoek op locatie blijkt dat houder de nog openstaande tekortkoming heeft hersteld:
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.
Aan de onderzochte kwaliteitseisen wordt echter niet geheel op de juiste wijze invulling gegeven.
Er zijn nieuwe overtredingen geconstateerd binnen de domeinen:
- Pedagogisch klimaat, onderdeel beleid
- Accommodatie en inrichting.
In het rapport is verdere toelichting te lezen.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld:





waarborging emotionele veiligheid;
ontwikkeling van persoonlijke competentie;
ontwikkeling van sociale competentie;
overdracht van normen en waarden.

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. Tijdens
de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie
pedagogische praktijk 4-12 jaar.
Pedagogisch beleid
Tijdens het bezoek aan de locatie vertelt de beroepskracht dat kinderen uit de laatste twee
groepen van de basisschool op een andere bso-locatie worden opgevangen. Het heeft tot gevolg
dat er 3 i.p.v. 4 basisgroepen zijn. Opvang in de hal vindt niet langer plaats. Deze werkwijze staat
niet beschreven in het pedagogisch beleid van deze locatie.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving
van de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
(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)

Pedagogische praktijk
Voor aanvang van de BSO komt het team van beroepskrachten bijeen om de taken te verdelen,
bijzonderheden uit te wisselen en de activiteiten af te stemmen.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is zoals deze is waargenomen in de praktijk):
Waarborgen van emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
Observatie:
Op de Drakengroep zijn vaste gezichten werkzaam. De kinderen kennen de beroepskrachten en
andersom. Er wordt rekening gehouden met de onzekerheid, onhandigheid of overgevoeligheid van
de pre-pubers. Er wordt respectvol gecommuniceerd door de beroepskrachten, ook als de kinderen
luidruchtig of brutaal reageren.
Er wordt aandacht gegeven aan het afscheid van een jongen die vanaf zijn 4e jaar naar de BSO
kwam. Hij mag kiezen wat hij wil eten. In de keuken worden pannenkoeken gebakken. Er wordt
een feestje gevierd aan tafel en sommige kinderen overleggen met hun ouders of zij langer mogen
blijven.
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Zorgdragen voor ontwikkeling van persoonlijke competentie
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
Observatie:
De beroepskrachten organiseren diverse activiteiten. Vanmiddag kunnen de kinderen zichzelf
tekenen op een levensgroot papier. Daarnaast kunnen zij kiezen voor een buitenactiviteit waarin zij
kunnen ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Dit sluit aan bij het thema van deze
week. Naast deze geïnitieerde activiteiten is er ruimte voor vrij spel.
Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en behoefte. Dit is zichtbaar als de
kinderen een duidelijke spelinstructie krijgen van de beroepskracht. De kinderen maken
tweetallen en het geblinddoekte kind wordt begeleid door een maatje. Hierbij heeft de
beroepskracht oog voor de veiligheid. De kinderen worden positief aangesproken: "Knap hoor,
super, vinden jullie het leuk?"
Zorgdragen voor ontwikkeling van sociale competentie
De kinderen zijn deel van de groep
Observatie:
Er is sprake van kinderparticipatie en de beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij
verzorgende en organisatorische taken. Een jongen helpt deze middag in de keuken.
De kinderen kunnen kenbaar maken wat hun wensen zijn. Op de wand hangt een lijst met
mogelijke activiteiten die door de kinderen zijn bedacht.
Na schooltijd worden de kinderen ontvangen in hun eigen basisgroep. Daar wordt gezamenlijk fruit
gegeten en thee/water gedronken. De kinderen kunnen hun verhalen kwijt. Daarna gaan de
kinderen hun eigen weg. Ze integreren met de kinderen uit de andere twee groepen tijdens
activiteiten.
Overdracht van normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast
Observatie:
Het gebruik van de mobiele telefoon is tijdens bso-tijd niet toegestaan. Hierop zijn enkele
uitzonderingen, zoals overleg met een ouder. Tijdens de observatie is waargenomen dat een meisje
toestemming vraagt aan de beroepskracht of ze haar vader mag bellen.
In de Vlindergroep wordt de kinderen aangeleerd dat zij hun handen wassen voor het fruiteten.
Eén van de kinderen vraagt op het kleine plein aan de beroepskracht of zij binnen mag spelen. De
beroepskracht gaat door haar knieën en communiceert op ooghoogte met het kind. Ze zegt: "Dat is
goed als je even opruimt waar je mee bezig was." Ze helpt het kind om de spullen van de zandbak
in het zwarte krat te doen. Op een laagdrempelige manier maakt het kind kennis met de regel van
het opruimen.
Conclusie
Bij BSO De Parken worden de vier pedagogische basisdoelen (Riksen-Walraven) gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview (met de aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Website

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan (BSO De Parken, Kinderopvang OOK, versie september 2016)
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Personeel en groepen
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Er worden
eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen hieromtrent wordt
voldaan. Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te
gaan. De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld.
Verklaring omtrent het gedrag
Van de beroepskrachten en de stagiaire zijn de verklaringen omtrent het gedrag ingezien. Aan de
kwaliteitseisen wordt voldaan.
Passende beroepskwalificatie
Aan deze kwaliteitseis wordt voldaan. Gecontroleerd is of de aanwezige beroepskrachten passend
gekwalificeerd zijn.
Opvang in groepen
De kinderen zijn verdeeld over drie basisgroepen. In de Vlinder- en Pandagroep worden kinderen in
de leeftijd 4-8 jaar opgevangen. De Drakengroep is voor kinderen van 7 jaar en ouder. De groepen
bestaan uit maximaal 20 kinderen en hiermee wordt aan de norm voldaan.
Beroepskracht-kindratio
De beroepskracht-kindratio is geborgd tijdens het onaangekondigde inspectiebezoek.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met mevrouw Booij)

Interview (met de aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Website

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Veiligheid en gezondheid
Tijdens het onaangekondigde bezoek is met de beroepskrachten gesproken over het beleid en de
praktijk.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De beroepskrachten zijn geïnformeerd over de actuele inventarisatielijsten en het daaruit
voortvloeiende plan van aanpak die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van de
kinderen. Zij kunnen vertellen waar de accenten liggen en een concrete situatie beschrijven. In het
afgelopen jaar is er geen ongevallenregistratieformulier (FOBO) ingevuld. Gesignaleerde risico's
naar aanleiding van de ingevulde FOBO- of ongevallenformulieren zijn verwerkt in de
locatiegebonden RIE.
Gebruikte bronnen:

Interview (met de aanwezige beroepskrachten)
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Accommodatie en inrichting
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie en inrichting’. Het
aspect 'Binnenruimte' wordt beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.
Binnenruimte
In de hal worden geen kinderen meer opgevangen. De beroepskracht van de Drakengroep (met
kinderen van 7 jaar en ouder) vertelt dat de kinderen uit basisschoolgroepen 7 en 8 op een andere
bso-locatie worden opgevangen vanwege het wegvallen van de hal als opvangruimte.
Op verzoek heeft de unitmanager een plattegrond aangeleverd met de oppervlaktematen:
- Groepsruimte peuterspeelzaal/Vlindergroep: 68 m2
- Huiskamer BSO/Drakengroep: 33 m2
- Computerruimte/Pandagroep: 40,3 m2.
In totaliteit heeft deze BSO-locatie 141,3 m2 aan passend ingerichte binnenspeelruimte ter
beschikking. Op basis van dit getal is er plaats voor 40 kinderen.
Aangezien in de kerngegevens staat dat deze BSO met 65 kindplaatsen staat geregistreerd in het
LRKP is er sprake van een tekortkoming.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte
binnenspeelruimte 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 8 lid 2 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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:

Observaties

Plattegrond

8 van 13
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 04-04-2017
De Parken te Apeldoorn

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
(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)

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)

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)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(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)
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Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(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 6 lid 2 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 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(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 6 lid 4 en 5 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 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
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 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)
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Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte
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 8 lid 2 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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: De Parken
: http://www.kinderopvangook.nl
: 65

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

:
:
:
:
:
:

Kinderopvang OOK B.V.
Postbus 1064
8001 BB Zwolle
www.kinderopvangook.nl
08215454
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. J. van Marle

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

04-04-2017
12-06-2017
Niet van toepassing
20-06-2017
22-06-2017
22-06-2017

: 27-06-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
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