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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Op verzoek van de gemeente Peel en Maas heeft een incidenteel onderzoek plaats gevonden d.d.
07-10-2019, ten behoeve van kdv Hoera Panningen, locatie Ruijsstraat.
De aanleiding was een incident ten aanzien van mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij kinderen,
dat de afgelopen periode heeft plaatsgevonden in de peutergroep van deze locatie.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over kdv
Hoera Panningen, locatie Ruijsstraat, en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste
bevindingen. Deze worden elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt.
Feiten over Kinderdagverblijf (kdv) Hoera Panningen, locatie Ruijsstraat
Kinderdagverblijf (kdv) Hoera Panningen, locatie Ruijsstraat is één van de locaties van Hoera
Kindercentra in de gemeente Peel en Maas.
Deze locatie heeft 5 stamgroepen: twee baby-groepen, twee dreumesgroepen en een peutergroep
en is met 62 kindplaatsen opgenomen in het landelijk register kinderopvang (LRK).
Locatie Ruijsstraat is een locatie waar VVE aangeboden wordt. VVE staat voor vroeg- en
voorschoolse
educatie. Er wordt gewerkt met de methode 'Uk en Puk'.
Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de
inspecties uit 2016 t/m 2019 beschreven:

24-03-2016: onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Er is wel een aandachtspunt benoemd ten aan zien van de beroepskracht-kindratio. Om deze
kloppend te krijgen wordt er structureel met kinderen tussen groepen geschoven;

23-05-2017: onaangekondigd jaarlijks onderzoek; er zijn tekortkomingen geconstateerd ten
aanzien van de maximale groepsgrootte (voorschoolse educatie), opvang in groepen en de
beroepskracht-kindratio;

10-08-2017: onaangekondigd nader onderzoek; aan twee van de drie onderzochte
voorwaarden wordt nu voldaan. De voorwaarde waaraan wederom niet wordt voldaan, betreft
de beroepskracht-kindratio;

10-10-2017: onaangekondigd nader onderzoek; de overtreding ten aanzien van de
beroepskracht-kindratio is hersteld;

20-02-2018: onaangekondigd jaarlijks onderzoek; in eerste instantie blijkt een tekortkoming
op beleidsniveau, namelijk het veiligheids- en gezondheidsbeleid van deze locatie. Hiervoor
heeft de toezichthouder overleg en overreding aangeboden. De houder heeft hiervan gebruik
gemaakt en stuurt binnen de afgesproken termijn herziene documenten toe die volledig
voldoen aan actuele wet- en regelgeving. De overige getoetste items voldoen aan de gestelde
eisen;

24-09-2018: bij het 2e jaarlijkse onderzoek 2018 wordt aan alle getoetste voorwaarden
voldaan;

26-03-2019: onaangekondigd jaarlijks onderzoek; er wordt aan bijna alle getoetste
voorwaarden voldaan. Ten aanzien van Onderzoeksdomein 3: Personeel en groepen heeft de
toezichthouder ten aanzien van item 3.1: Verklaring omtrent het gedrag en personenregister
kinderopvang, een tekortkoming geconstateerd. Voor het opleidingsplan Voorschoolse Educatie
is een Herstelaanbod gedaan.
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Voortgang:
Tijdens de huidige inspectie (incidenteel onderzoek) bestaande uit een interview dat op 4-102019 is uitgevoerd door twee toezichthouders van de GGD Limburg-Noord, drie beroepskrachten
van de peutergroep, de assistent-leidinggevende en clustermanager van deze locatie en een
observatie van de pedagogische praktijk op 07-10-2019 door één toezichthouder, is geconstateerd
dat de volgende getoetste inspectiedomeinen:



2. Pedagogisch klimaat
4. Veiligheid en gezondheid

voldoen aan de Wet kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'.
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:


Pedagogische praktijk

Eerst worden de geconstateerde feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de
wettelijke criteria.

Pedagogische praktijk
Het incidentele onderzoek vindt plaats op maandagmiddag 7 oktober tussen 14.30 en 15.30u. Op
het moment van onderzoek zijn er op de peutergroep 12 peuters, 2 beroepskrachten en 1
(snuffel)stagiaire aanwezig. Voor de observatie heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (www.rijksoverheid.nl).
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in het
Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat:
A: Het waarborgen van emotionele veiligheid;
B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;
C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;
D: Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek
op de locatie beoordeeld. In dit onderzoek lag de nadruk op het waarborgen van emotionele
veiligheid en de overdracht van van waarden en normen. Deze pedagogische doelen (onderdeel A
en D) zijn in deze rapportage nader uitgewerkt:
A: Waarborgen emotionele veiligheid
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor
de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen,
zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden:
Kennen/herkennen
Beide beroepskrachten kennen ieder kind in de peutergroep. Ze kennen en noemen de kinderen bij
naam en weten persoonlijke bijzonderheden, zoals wie van de kinderen nog een luier draagt, wie
op het toilet plast, welk fruit de kinderen lekker vinden en dat een van de peuters onlangs jarig is
geweest.
Individuele aandacht
Beide beroepskrachten reageren op een kindvolgende, responsieve, ondersteunende, rustige en
vriendelijke manier op de kinderen in de peutergroep. Aanvankelijk spelen de kinderen buiten;
kinderen spelen onder andere in de zandbak, klimmen/klauteren en plukken bloemen.
Er wordt door de toezichthouder gezien en gehoord dat er aandacht is voor iedere afzonderlijke
peuter:

een peuter buiten zegt: "Ben daar zelf geklimd." De beroepskracht reageert: "Super knap van
jou, dat kun je heel goed." Er worden met regelmaat complimentjes uitgedeeld;

door beide beroepskrachten wordt erop toegezien dat de peuters hun schoenen uittrekken,
deze op de vensterbank zetten en aansluitend hun jas uittrekken en ophangen; de kinderen
krijgen duidelijke instructies: "<Naam van het kind>, jij mag je jas uit gaan doen bij de
kapstok";
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de beroepskrachten stemmen organisatorische samen zaken onderling goed af. Als een
beroepskracht de 12e peuter uit bed haalt en de andere beroepskracht een van de twee
peuters op het toilet begeleidt, observeert de toezichthouder dat de beroepskracht de deur van
de toiletruimte een stukje open zet. Ze legt uit dat ze én zicht heeft op het toilet én op de
overige 10 peuters die in het bijzijn van een een stagiaire, samen aan de hoge tafel zitten;
tijdens het fruit eten kiezen/nemen de peuters om de beurt een stukje fruit, of tomaat. De
beroepskrachten zien er op toe en benoemen onder andere "eentje kiezen met je ogen en
pakken met je handen". Kinderen worden erop gewezen eerst hun mond leeg te eten, alvorens
ze een nieuw stukje fruit pakken.

Bovenstaande voorbeelden illustreren dat beide beroepskrachten op passende wijze aansluiten op
de emoties en ontwikkeling die de individuele kinderen aangeven. Er wordt op een sensitieve en
responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor de autonomie van kinderen
getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich
emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
D. Overdracht waarden en normen
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.
Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden:
Rituelen en voorspelbaarheid/ Afspraken en regels
Beide beroepskrachten hanteren voor de kinderen bekende vaste rituelen en voor de peuters
bekende afspraken en regels. Kinderen weten wat er gaat gebeuren:

bij de overgang van het buitenspel/naar binnen bij de deur benoemt de beroepskracht: "Kijk
eens, hebben we alle kindjes? Heel even wachten bij de deur, we wachten nog op < naam van
het kind>, kom maar kerel." Deze voorspelbaarheid geeft houvast voor kinderen.
Afspraken en regels
Op de peutergroep van locatie Ruijsstraat gelden afspraken regels en omgangsvormen.
Geobserveerde regels en voorbeelden zijn onder andere:

vóór het fruit eten, handen wassen;

om de beurt een stukje fruit pakken;

op je billen zitten als je aan tafel zit;

plasketting pakken, dragen en weer terughangen na toiletgebruik; dit gebeurt conform een
bericht dat de clustermanager op ouderportaal heeft geplaatst: "Vanaf 30-09-2019 mogen
kinderen niet meer zonder toezicht op het toilet verblijven en kinderen bezoeken individueel
het toilet";

na het plassen handen wassen;

handje voor je mond bij hoesten;

twee peuters worden bij toiletgebruik begeleid door een van de twee beroepskrachten;

twee peuters bezoeken volgens afspraak individueel het toilet.
Beide beroepskrachten gaan op eenduidige en consequente wijze met deze afspraken om en
leggen kinderen uit waarom deze afspraken gelden. 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.
Conclusie
Er wordt verantwoorde dagopvang geboden en conform het pedagogisch beleid van Hoera
Panningen, locatie Ruijsstraat gehandeld.
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 04-10-2017 en d.d. 07-10-2019
clustermanager en assistent-leidinggevende)
Interview (d.d. 04-10-2019 en d.d. 07-10-2019 drie beroepskrachten van de peutergroep)
Observatie(s) (d.d. 07-10-2019 maandagmiddag)
Nieuwsbrieven (d.d. 02-10-2019 infobrief incident (via OuderPortaal aan alle ouders van locatie
Ruijsstraat))
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Verslaglegging/verloop en voortgang peutergroep Ruijsstraat d.d 30-09-2019 t/m 02-10-2019
door clustermanager

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



Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Eerst worden de geconstateerde feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de
wettelijke criteria.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Uit het locatie specifieke deel van het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie Ruijsstraat
blijkt dat de houder een beleid heeft dat er toe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te
vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.
Ten aanzien van de meldcode, item grensoverschrijdend gedrag, bullit vierogenbeleid, zegt de
houder het volgende:
- Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een open cultuur wat betekent dat medewerkers elkaar
aanspreken op gedrag en elkaar feedback geven.
- Medewerkers zijn bekend met en werken volgens het vierogenbeleid. - Kinderen verblijven niet
zonder toezicht op het toilet - peuters in de peutergroep maken gebruik van de ‘plasketting’
wanneer ze gebruik maken van het toilet.
Ten aanzien van de meldcode, item scholing zegt de houder het volgende:
- Bij aanvang van het arbeidscontract wordt de Landelijke Meldcode besproken.
- De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.
-Jaarlijks vinden er personeelsbijeenkomsten plaats voor alle pedagogisch medewerkers rondom
kindermishandeling en meldcode. Hierin wordt het nieuwe afwegingskader meegenomen. Vorkmeer
verzorgt, als onze welzijnspartner, deze scholingsavonden.
- Zo nodig worden er extra bijeenkomsten in dit kader georganiseerd, bijvoorbeeld in
samenwerking met Algemeen Maatschappelijk Werk en Veilig Thuis.
Als nieuwe maatregel/afspraak geeft de houder aan:
Extra avond beroepskrachten n.a.v. incident oktober 2019: 08-10-2019 onder begeleiding van
Vorkmeer
Conclusie
De houder draagt er zorg voor dat er in de peutergroep (dagopvang) conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Uit het interview met de clustermanager, assistent-leidinggevende en drie beroepskrachten d.d.
04-10-2019 en uit de verslaglegging door de clustermanager blijkt:


d.d. 27-09-2019: de clustermanager ontvangt een signaal van een moeder van een peuter;
enkele peuters zouden in de verschoonruimte elkaars lichaam hebben bekeken, daarbij ook
elkaars buik en billen hebben aangeraakt.
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Verloop/voortgang 30-09-2019
Ingezette acties (door clustermanager):

informeren directeur van Hoera;

persoonlijk contact met ouders van betrokken kinderen (voor zover bekend);

advies bij Veilig Thuis;

advies bij twee maatschappelijk werkers van Vorkmeer;

ontvangst ouders op de groep door clustermanager;

oudergesprek ouders na bezoek huisarts;

advies bij zedenpolitie;

persoonlijk gesprek met alle individuele medewerkers van de locatie;

afspraak voor alle medewerkers; kinderen gaan niet zonder toezicht naar het toilet en nooit
met meerdere kinderen tegelijk (in OuderPortaal en persoonlijk gesprek);

medewerkers hebben opdracht gekregen wanneer ze iets horen van ouders/kinderen m.b.t.
situatie, clustermanager direct te informeren;

persoonlijk gesprek met medewerker die verzuimd heeft clustermanager direct te informeren
na de melding van de ouders;

alle ouders van betrokken kinderen hebben het telefoonnummer gekregen van
maatschappelijk werker (Vorkmeer) om contact op te nemen bij hulpvragen over nazorg naar
ouders en kinderen;

volgende week wordt aan de hand van prentenboek met kinderen gesproken over je lichaam
en de waarden en normen t.a.v. geslachtsdelen bij jezelf en anderen. Ouders worden over
deze activiteit geïnformeerd via OuderPortaal;

Clustermanager belt 30-09-2019 's avonds alle betrokken ouders om voortgang en wensen
van ouders te bespreken.
Verloop/voortgang 01-10-2019

telefonisch contact ouder/clustermanager over betrokken kind en wettelijke plicht van Hoera
om de meldcode te volgen en uitleg dat in het kader van de AVG geen uitspraken over
persoonlijke situaties gedaan kunnen worden;

telefonisch contact clustermanager/maatschappelijk werker Vorkmeer om te checken of ouders
ondersteuning in situatie wensen;

telefonisch contact maatschappelijk werker Vorkmeer/clustermanager. Betreffende ouder geef
aan voor dit moment geen verdere hulp nodig te hebben;

telefonisch contact clustermanager/zedenpolitie over communicatie en verdere stappen.
Advies: een brief naar alle ouders van de locatie;

afstemming beleidsmedewerker Hoera over inhoud brief; deze wordt op 02-10-2019
verzonden;

contact met directeur Hoera over stand van zaken;

betreffende ouder verzoekt clustermanager om telefoonnummer van zedenpolitie.
Verloop/voortgang 02-10-2019

directeur Hoera belt met betreffende ouder;

directeur Hoera informeert burgemeester Peel en Maas over de de situatie;

clustermanager GGD telefonisch geïnformeerd over de situatie;

clustermanager betrokken ambtenaar WKO geïnformeerd; in opdracht van de gemeente en op
verzoek van Hoera wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld dat gaat plaats vinden op 410-2019 om 9.00u met twee toezichthouders van de GGD;

clustermanager informeert 4 ouders van betrokken peuters;

clustermanager informeert oudercommissie Hoera;

clustermanager contact directeur Hoera voor een update;

clustermanager heeft contact gehad met communicatieadviseur GGD.
Ten aanzien van de meldcode, item scholing zegt de houder het volgende:
- Bij aanvang van het arbeidscontract wordt de Landelijke Meldcode besproken.
- De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.
-Jaarlijks vinden er personeelsbijeenkomsten plaats voor alle pedagogisch medewerkers rondom
kindermishandeling en meldcode. Hierin wordt het nieuwe afwegingskader meegenomen. Vorkmeer
verzorgt, als onze welzijnspartner, deze scholingsavonden.
- Zo nodig worden er extra bijeenkomsten in dit kader georganiseerd, bijvoorbeeld in
samenwerking met Algemeen Maatschappelijk Werk en Veilig Thuis.
Als nieuwe maatregel/afspraak geeft de houder aan:
Extra avond n.a.v incident oktober 2019: 08-10-2019 onder begeleiding van Vorkmeer
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Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de door de houder van een kindercentrum in de meldcode
vastgestelde stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; het beslissen
over: - het doen van een melding, en - het inzetten van de noodzakelijke hulp,
zorgvuldig zijn doorlopen.
Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 04-10-2017 en d.d. 07-10-2019
clustermanager en assistent-leidinggevende)
Interview (d.d. 04-10-2019 en d.d. 07-10-2019 drie beroepskrachten van de peutergroep)
Observatie(s) (d.d. 07-10-2019 maandagmiddag)
Nieuwsbrieven (d.d. 02-10-2019 infobrief incident (via OuderPortaal aan alle ouders van locatie
Ruijsstraat))
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Hoera kindercentra)
Verslaglegging/verloop en voortgang peutergroep Ruijsstraat d.d 30-09-2019 t/m 02-10-2019
door clustermanager
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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)

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)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Hoera Panningen, locatie Ruijsstraat
http://www.hoerakindercentra.nl
62
Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Hoera kindercentra
Kerkstraat 32
5981CG Panningen
www.hoerakindercentra.nl
14119365
Ja

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
J. Pijls

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Peel en Maas
: Postbus 7088
: 5980AB PANNINGEN

:
:
:
:
:
:

07-10-2019
15-10-2019
Niet van toepassing
21-10-2019
21-10-2019
21-10-2019

: 28-10-2019
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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.
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