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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.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.

Feiten over KDV Hoera Baexem
Kinderdagverblijf (KDV) Hoera Baexem is gevestigd met 1 peutergroep Uk Soos op de Dorpstraat 
51 te Baexem, gelegen in een basisschool waarin ook een buitenschoolse opvang van dezelfde 
houder en een bibliotheek gevestigd zijn.
KDV Hoera Baexem is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera, gevestigd in de gemeenten Peel 
& Maas, Nederweert en Leudal.

Kinderdagverblijf Hoera Baexem is met 13 kindplaatsen opgenomen in het landelijke 
register kinderopvang. Er is sprake van één stamgroep voor kinderen van 2 - 4 jaar.

Inspectiegeschiedenis
 2014: géén oudercommissie, wel inspanning geleverd.
Op dinsdagmorgen 19 april 2016 heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden waarbij 
niet alle inspectie-items zijn getoetst (risico-gestuurd toezicht).

Huidige bevindingen:

Pedagogisch klimaat:
 Pedagogische praktijk, laat een ruim voldoende beeld zien, de leidsters zijn bekend met de 

kinderen, de kinderen zijn vrij genoeg om zelf te bepalen wanneer ze steun wensen van de 
beroepskrachten, vrij en geleid spel is voldoende in balans.

Personeel en groepen:
 De VOG's van de aanwezige beroepskrachten voldoen;
 De diploma's van de aanwezige beroepskrachten voldoen;
 De beroepskracht-kindratio is in orde.

Veiligheid en gezondheid:
 De meldcode is bekend bij beroepskrachten;
 Vierogenprincipe wordt conform beleid uitgevoerd.

Ouderrecht:
 De houder heeft géén oudercommissie, er zijn echter wel voldoende wervings-inspanningen 

verricht.

Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat nagenoeg alle getoetste voorwaarden voldoen 
aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Verzachtende omstandigheid:
De houder heeft aan de inspanningsverplichting voor het werven van ouders voor de 
oudercommissie voldaan. Om deze reden adviseert de toezichthouder op dit punt niet te 
handhaven.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘pedagogisch klimaat’.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 Pedagogische praktijk.

Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, versie december 2014’.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.

Pedagogische praktijk

Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen 
besproken.

Conclusie:
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan inclusief het 
vierogenprincipe.

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij kinderdagverblijf Hoera 
Baexem de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, 
overdracht van normen en waarden) uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
worden gewaarborgd.
Onderstaande beschrijvingen en voorbeelden dienen ter illustratie van de conclusies per basisdoel.

De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens vrij 
spel, geleide activiteit (knutselen) en het verschoon- en eetmoment.

Emotionele veiligheid
Als een kind zich veilig voelt, gaat het op ontdekking uit en durft het nieuwe uitdagingen aan te 
gaan. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen en door positieve ervaringen kan een kind innerlijke groei 
doormaken.

De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
De beroepskracht heeft gesprekjes met de kinderen waarbij zij 'beurt-wisselen': beroepskracht en 
kinderen hebben beiden een bijdrage aan de inhoud en voortgang van het gesprek. De 
beroepskracht stemt de timing en de inhoud van de interacties op passende wijze af op de situatie 
en/of het begripsniveau van het kind.
De beroepskracht verwoordt in veel situaties haar gedrag. Ze praat op ooghoogte, gaat door haar 
knieën als ze meedoet en meekijkt bij het spelen in de huishoek.
De beroepskracht heeft vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met de kinderen.

De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
De beroepskrachten zijn veel met de kinderen in gesprek. Ze maken grapjes, geven complimentjes 
en hebben oogcontact met de kinderen.

Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele veiligheid voldoende wordt gewaarborgd.

Persoonlijke competentie
Met het begrip ‘persoonlijke competentie’ wordt gedoeld op brede persoonskenmerken van een 
kind, zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een 
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kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan 
veranderende omstandigheden.

Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen:
Tijdens de opruimen wordt er muziek aangezet met het opruimliedje. De beroepskrachten en een 
aantal kindjes zingen mee. Er wordt samen gelachen en opgeruimd, de beroepskrachten 
complimenteren de kinderen wanneer ze meehelpen.

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen:
Er is een vaste dagindeling met vaste activiteiten op vaste tijden er is ruimte voor nieuwe 
ervaringen op te doen zoals samen het voelen van nieuwe texturen (plakken van wol), in het kader 
van de lente-activiteit. De beroepskracht aan tafel vraagt ook aan de kinderen, hoe voelt dit 
jongens? Is het hard of zacht? Ze laat de kinderen ontdekken hoe het materiaal voelt en ruikt.

Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de persoonlijke competentie voldoende wordt gewaarborgd.

Uit de groepsklapper blijkt ook dat er voor iedere week diverse activiteiten zijn uitgeschreven per 
thema, welke goed aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en het actuele thema.

Sociale competentie
Het begrip ‘sociale competentie’ omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld 
zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, 
conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie 
met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen 
biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft kinderen 
kansen om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving.

De kinderen zijn deel van de groep:
Tijdens het spelen stelt een beroepskracht vragen aan de kinderen. Zij heeft hierbij oogcontact. De 
kinderen geven antwoord op de vragen en ze reageren ook op elkaar. De beroepskracht moedigt 
gesprekjes aan tussen haarzelf en de kinderen en ook tussen de kinderen onderling.

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie:
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen 
zoals samen knutselen, buiten spelen en samen liedjes zingen.

Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de sociale competentie voldoende wordt gewaarborgd.

Overdracht van normen en waarden
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken van 
de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Kinderopvang biedt een breder samenleving dan het 
gezin; kinderen komen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze 
samenleving kenmerkt.
De groepssetting biedt daarom, in aanvulling op de socialisatie in het gezin, heel eigen 
mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht.

Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen:
Beroepskrachten gaan op een respectvolle manier met kinderen om en zijn zich bewust van hen 
voorbeeldrol. Beroepskrachten doen dit door op ooghoogte met kinderen te praten, aan te sluiten 
op hun ontwikkelingsniveau en de geldende fatsoensnormen te hanteren.

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast:
Tijdens het vrij spel blijkt duidelijk dat aandacht wordt besteed aan de overdracht van regels en 
omgangsvormen zoals samen spelen en delen en rustig met andere kindjes omgaan.

Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de overdracht van normen en waarden voldoende wordt gewaarborgd.
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Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten, vrijwilligster)
 Observaties
 Pedagogisch werkplan (versie 2015-01)



7 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-04-2016
Hoera Baexem te BAEXEM

Personeel en groepen

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 Verklaringen omtrent het gedrag;
 Beroepskwalificaties;
 Opvang in groepen;
 Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens de inspectie zijn de Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de 2 aanwezige 
beroepskrachten en de vrijwilligster beoordeeld.

Conclusie:
Deze verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie

Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de twee aanwezige beroepskrachten beoordeeld.

Conclusie:
Deze diploma's voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in één stamgroep met maximaal 13 kinderen in de leeftijd van twee tot vier 
jaar.

Beroepskrachten en vrijwilligster worden ingezet volgens een vast werkrooster.
De peutergroep is alleen op dinsdag en donderdagochtend van 8.30-12.00 geopend.

Conclusie:
Kinderen worden opgevangen in een vaste groep met een vaste beroepskracht.

Beroepskracht-kindratio

De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl.

Tijdens deze inspectie is de inzet van medewerkers in de groep als volgt:

Naam groep            Leeftijd      Aantal aanwezige
kinderen

Aantal aanwezige
beroepskrachten

Aantal aanwezige
vrijwilligers

Uk Soos 19-4-2016 2-4 jaar 12 2 1

Uk Soos 14-4-2016 2-4 jaar 9 2 0
Uk Soos 29-3-2016 2-4 jaar 11 2 1

Uit de dagplanningen blijkt dat er voldoende beroepskrachten ingezet worden voor het aantal 
kinderen dat wordt opgevangen.
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Conclusie:
Houder zorgt voor inzet van voldoende medewerkers gezien leeftijd en aantal kinderen in de groep. 
Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht/vrijwilliger-kindratio.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten, vrijwilligster)
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten (week 16, 15, 13)
 Personeelsrooster (week 16,15, 13)
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Veiligheid en gezondheid

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen 
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 Meldcode kindermishandeling;
 Vierogenprincipe.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.

Meldcode kindermishandeling

De houder hanteert de meest recente versie van de meldcode van de Brancheorganisatie 
Kinderopvang. Hiervan is de sociale kaart ingevuld en aanpassingen zijn naar de eigen organisatie 
doorgevoerd.

De houder besteedt tijdens teamvergaderingen aandacht aan de meldcode.
De beroepskrachten zijn (in grote lijnen) op de hoogte van de inhoud en het gebruik van de 
meldcode en de wettelijke meldplicht.

Het handelen is in dit onderzoek niet beoordeeld, omdat beroepskrachten aangeven dat de situatie 
zich niet heeft voorgedaan.

Conclusie:
De vastgestelde meldcode voldoet aan de beschreven eisen. De houder bevordert de kennis en het 
gebruik van de meldcode en de wettelijke meldplicht.

Vierogenprincipe

Bij Hoera Baexem wordt onder andere op de volgende manieren aan het vier-ogen-principe vorm 
gegeven:
 De groepsruimte is open, dat wil zeggen, dat er in de deur glas zit waardoor er naar binnen 

gekeken kan worden door collega’s (zowel van Hoera als van school) of passanten. Doordat de 
bibliotheek in het gebouw gehuisvest is, komen er regelmatig bezoekers binnen;

 Hoera Baexem is gehuisvest in de basisschool, hierdoor is een pedagogisch medewerker nooit 
alleen in het gebouw en kan er te allen tijde iemand (collega van onderwijs) binnen kan komen 
zonder dat diegene zich hoeft aan te kondigen.

 De peutergroep is tijdens schoolvakanties gesloten.
Conclusie:
De praktijk komt overeen met het vastgestelde beleid. Hiermee voldoet de houder aan de gestelde 
eisen.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten, vrijwilligster)
 Observaties
 Pedagogisch werkplan (versie 2015-01)
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Ouderrecht

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 Oudercommissie.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.

Oudercommissie

Er is in voor deze kleine locatie geen oudercommissie ten tijde van de inspectie. Er zijn 
aantoonbaar inspanningen verricht om ouders voor de oudercommissie te werven.

De beroepskrachten brengen de oudercommissie onder de aandacht tijdens de intake, er is 
aandacht voor in nieuwsbrieven, er hangen berichten op de locatie (prikbord) en staan berichten 
op social media (Facebook), zowel in het Nederlands als in het Pools.  

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

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)

  
Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten, vrijwilligster)
 Informatiemateriaal voor ouders
 Website
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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)

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)
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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)

Veiligheid en gezondheid

Meldcode kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Vierogenprincipe

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht

Oudercommissie

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)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Hoera Baexem
Website : http://www.hoerakindercentra.nl
Aantal kindplaatsen : 13
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra
Adres houder : Ruijsstraat 20
Postcode en plaats : 5981CM PANNINGEN
Website : www.hoerakindercentra.nl
KvK nummer : 14119365
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Limburg-Noord
Adres : Postbus 1150
Postcode en plaats : 5900BD VENLO
Telefoonnummer : 088-1191200
Onderzoek uitgevoerd door : S. van der Ploeg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Leudal
Adres : Postbus 3008
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN

Planning
Datum inspectie : 19-04-2016
Opstellen concept inspectierapport : 20-04-2016
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 11-05-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-05-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 11-05-2016

Openbaar maken inspectierapport : 18-05-2016
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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.


