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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
Algemeen:
Buitenschoolse opvang (bso) Kits Oonlie Zuid, is gevestigd in een wijkcentrum in Daalmeer,
evenals een kinderdagverblijf van Kits Oonlie.
Er worden twee groepen kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Zij komen van drie
scholen in de buurt, waarvan één school in het wijkcentrum is gevestigd.
Aangrenzend is een buitenruimte en een aparte speelplaats (Johan Cruijff court) waar de grotere
kinderen zelfstandig mogen spelen (na toestemming van ouder/verzorger).
Inspectiehistorie:
Op 02-12-2013 is tijdens het jaarlijkse onderzoek geconstateerd dat enkele (nieuwe)
voorwaarden voor het pedagogisch beleidsplan nog niet hierin waren opgenomen.
De informatie stond wel elders beschreven en was inzichtelijk voor ouders.
Er is in overleg met de gemeente afgesproken dat bij de volgende inspectie de voorwaarden
zouden zijn verwerkt in het pedagogisch beleidsplan.
Op 25-08-2014 is het laatste jaarlijkse onderzoek uitgevoerd, er werd toen aan alle getoetste
voorwaarden voldaan.
Inspectie:
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is gesproken met beroepskrachten, er zijn documenten ingezien en
er is een (pedagogische) observatie uitgevoerd. Er is telefonisch contact geweest met de houder.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de meeste getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er is nog geen oudercommissie op locatie, zie de toelichting bij dit
item.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Opmerking: de houder spant zich aantoonbaar in om ouders te werven voor de oudercommissie.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen de Wet kinderopvang gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch
beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de
praktijk.
Tijdens dit onderzoek is onderzocht of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen
naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan specifiek.
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleid door de inzet van een
pedagogisch adviseur en werkbegeleider.
De pedagogisch werkbegeleider komt op de locatie om te helpen bij drukte, observaties uit te
voeren en te adviseren bij vraagstukken.
In werkoverleggen wordt het pedagogisch beleid besproken en indien nodig bijgesteld.
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie
pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt.
In dit instrument staan indicatoren waarmee de uitwerking van de vier competenties in de praktijk
worden beoordeeld. Citaten uit dit veldinstrument zijn cursief weergegeven.
Bij aanvang van de inspectie waren alle kinderen op de bso aanwezig en was de groep die als
laatste was gearriveerd aan tafel om fruit te eten.
De eerste groep kinderen was al buiten aan het spelen of in de tweede groepsruimte.
Dit is zo afgesproken omdat de kinderen van verschillende scholen komen, en anders lang op
elkaar moeten wachten.
Om de laatste groep rustig te laten eten wordt meestal de tussendeur gesloten.
Praktijkvoorbeelden:
Emotionele veiligheid:
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Voorbeeld: een kind is buiten gevallen en heeft zich bezeerd. De beroepskracht gaat met hem mee
naar binnen en pakt een ice-pack om op de zere plek te leggen. Ze vraagt hem of het goed voelt,
en als hij aangeeft niet veel kou te voelen verwisselt ze de handdoek door een tissue. Dat gaat
beter en al snel is de jongen weer klaar om verder te spelen.
Een beroepskracht vraagt een kind, wat in zijn eentje de kapla aan het opruimen is, of ze hem zal
helpen nu zijn vriendje al weg is en hij alles alleen moet doen. Samen ruimen ze op.
Overdracht normen en waarden:
In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie aanwezig (pictogram, woord, slogan, lijstje)
waardoor kinderen weten welke afspraken of regels op die plaatsen en in de gehele ruimte gelden.
De ruimte is voor kinderen hun eigen en vertrouwde omgeving.
Voorbeeld: in de ruimte zijn huisregels opgehangen. Op whiteboard borden wordt geschreven
welke kinderen aanwezig zijn en welke beroepskracht bij hen hoort. Er wordt hierop ook
aangegeven wie zonder toezicht op de aangrenzende buitenruimte mag spelen, en wie ook op het
daarnaast gelegen Johan Cruijff court mag spelen.
Na het tafelmoment namen de kinderen hun eigen bord en beker mee naar de vaatwasser.
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens de observaties voldoende is voorzien in het
waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van het pedagogisch beleid.
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Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties (veiligheids- en gezondheidsaspecten)

Pedagogisch beleidsplan (versie mei 2015)
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Personeel en groepen
Binnen de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten,
stagiaires en beroepskrachten in opleiding.
Tijdens de inspectie is onder andere gekeken naar verklaringen omtrent het gedrag, passende
beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en
aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio).
Verklaring omtrent het gedrag
Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid
continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue
screening.
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef de verklaringen omtrent het gedrag (VOG)
van personen werkzaam bij het kindercentrum beoordeeld. Iedereen in die steekproef is in bezit
van een geldige VOG.
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.
Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef de diploma’s van de beroepskrachten
beoordeeld. Iedereen in die steekproef beschikt over een voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen.
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.
Opvang in groepen
De opvang bestaat uit 2 basisgroepen: Slingeraapjes en Stokstaartjes, met elk maximaal 20
kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
De samenstelling van de groep kinderen die vroeg eet en de groep kinderen die laat eet is niet
gelijk aan de samenstelling van de basisgroepen. Echter de samenstelling van de groep kinderen
die vroeg eet en de groep kinderen die laat eet is wel steeds hetzelfde, waardoor hierbij ook
gesproken kan worden van vaste basisgroepen.
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor opvang in basisgroepen.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens de inspectie was de indeling als volgt:
1 groep met 17 kinderen en 2 beroepskrachten.
1 groep met 9 kinderen en 1 beroepskracht.
Na het eetmoment kiezen de kinderen een activiteit binnen of buiten.
Op de whiteboards staat aangegeven voor elk van de 3 beroepskrachten, welke kinderen
(maximaal 10) zij begeleidt.
Hieruit, en uit een controle van de presentielijsten en het rooster van week 35 en 36, blijkt dat aan
de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
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Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties (veiligheids- en gezondheidsaspecten)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten (week 35 en 36)

Personeelsrooster (week 35 en 36)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid
in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat
de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel
mogelijk is gewaarborgd.
Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. Tevens is beoordeeld of de
houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt
en de kennis hiervan bevordert.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (rivg) is uitgevoerd in januari 2015.
Beleid en protocollen om de risico's te beperken zijn vastgelegd en worden besproken in
overleggen.
Eens per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden.
Er is een ongevallenregistratie aanwezig, en er zijn voldoende opgeleide BHV'ers.
In de praktijk is te zien dat afspraken worden nageleefd, zoals handen wassen voor het eten, en
aangeven bij de beroepskracht waar je gaat spelen.
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor rivg.
Meldcode kindermishandeling
Tijdens de inspectie is beoordeeld of de meldcode kindermishandeling aanwezig is en of deze
inhoudelijk aan de gestelde eisen voldoet. In een gesprek met de beroepskrachten is geïnformeerd
naar de kennis inzake de meldcode en het te bewandelen traject in het geval van een vermoeden
van kindermishandeling.
De meldcode (versie 2013 van de Brancheorganisatie kinderopvang) is op de locatie aanwezig.
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de te nemen stappen bij een vermoeden van
kindermishandeling, ook wanneer er een vermoeden bestaat dat een collega dader is.
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties (veiligheids- en gezondheidsaspecten)

Risico-inventarisatie veiligheid (januari 2015)

Risico-inventarisatie gezondheid (januari 2015)

Ongevallenregistratie

Veiligheidsverslag

Gezondheidsverslag

Huisregels/groepsregels

Meldcode kindermishandeling
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Ouderrecht
Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de wijze waarop de houder
de ouders betrekt en informeert inzake het beleid van de organisatie, medezeggenschap en de
klachtenregeling.
Onderzocht is of ouders juist geïnformeerd zijn over de gang van zaken in het kindercentrum en
over het meest recente inspectiebezoek van de GGD. Beoordeeld is of ouders in de gelegenheid
gesteld zijn medezeggenschap uit te oefenen.
Informatie
Op de website van de houder is verschillende informatie beschikbaar, waaronder de
inspectierapporten van zijn vestigingen en een informatiebrochure over de locatie. Naast de
website informeert de houder ouders via:

het aanmeld/intakegesprek

de informatiebrochure die ouders mee naar huis krijgen

nieuwsbrieven

informatieborden op locatie

tijdens de mondelinge overdracht aan het begin of einde van de dag.
Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor informatie.

Oudercommissie
De oudercommissies van de diverse locaties van Kits Oonlie vergaderen gezamenlijk.
Wel dient er op iedere locatie afzonderlijk inspraak te zijn in de vorm van een oudercommissie.
Een oudercommissie dient te bestaan uit minimaal twee personen.
Bso Kits oonlie Zuid heeft één afgevaardigde in de gezamenlijke oudercommissie.
De gezamenlijke oc geeft aan tevreden te zijn over de samenwerking met de houder, de uitvoering
van het adviesrecht en de kwaliteit van de opvang.
De houder spant zich in om meer leden te werven door middel van persoonlijke benadering van
ouders en nieuwsbrieven.

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

De houder heeft een oudercommissie ingesteld.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw P. van Zelst)

Website

Nieuwsbrieven
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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)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, 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 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)

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Opvang in groepen
Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(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)

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode.

(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 11 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
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

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 stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)
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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)

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven
eisen.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld.

(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Kits Oonlie Zuid
: http://www.kits-oonlie.nl
: 34

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer

:
:
:
:

Kits Oonlie BSO Alkmaar
De Hoefsmid 9
1851 PZ HEILOO
37133661

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

:
:
:
:
:

GGD Hollands Noorden
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar
088-0100549
Mevrouw A. Veldhuis

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Alkmaar
: Postbus 53
: 1800 BC ALKMAAR

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:
:

01-09-2015
14-09-2015
28-09-2015
28-09-2015
15-09-2015
15-09-2015
15-09-2015

: 16-09-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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