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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 
Kinderdagverblijf Tante Riet maakt deel uit van TT-team ZBL B.V. TT-team ZBL B.V. biedt 
kinderopvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeente Korendijk. 
  
Het kinderdagverblijf is gevestigd in OBS de Eendragt en bestaat uit één stamgroep van maximaal 
16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
  
Huidige inspectie 
Op 11 september 2017 heeft er een onaangekondigd inspectiebezoek op kernzaken uit de Wet 
Kinderopvang plaatsgevonden. 
  
Tijdens het onderzoek zijn de VOG's en diploma's, de opvang in groepen, beroepskracht-kind-ratio 
en de pedagogische praktijk beoordeeld. 
  
Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen waarop het kindercentrum getoetst is. 
Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden geplaatst. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In september 2016 heeft er, naar aanleiding van een verhuizing, een onderzoek voor 
registratie plaatsgevonden. 
  
In december 2016 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waarbij de kernzaken uit de 
Wet Kinderopvang beoordeeld zijn. Extra aandacht is er geweest voor de risico-inventarisatie 
omdat het een nieuwe groepsruimte betreft. 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de houder meegewerkt aan de landelijke pilot 'Gezamenlijk 
observeren'. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
TT-team heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld waarin een algemene visie op de omgang 
met kinderen is vastgelegd. Daarnaast is de visie op de ontwikkelingsaspecten van het kind 
beschreven. 
   
De vier wettelijk vastgestelde competenties zijn concreet en observeerbaar opgenomen in het 
beleidsplan. Deze competenties zijn gericht op het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren 
van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de overdracht van normen en waarden tijdens de 
opvang. 
   
Het beleid beschrijft praktische onderwerpen zoals de groepsindeling- en inrichting, hygiëne en 
veiligheid, het wennen, het vierogenprincipe en de afname van extra dagdelen. Ook bevat het 
pedagogisch beleidsplan een beschrijving van de wijze waarop beroepskrachten bijzonderheden in 
de ontwikkeling van kinderen signaleren en ouders kunnen doorverwijzen naar passende 
instanties.  
  
Aanvullend op het centrale pedagogisch beleidsplan is een werkplan opgesteld waarin locatie 
specifieke zaken zijn benoemd, zoals groepsgrootte en leeftijdsopbouw, dagindeling 
en groepsregels. 
  
Tezamen voldoen deze documenten aan de gestelde kwaliteitseisen. 
  
 
 
Pedagogische praktijk 

 
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de vier basiscompetenties uit de Wet 
Kinderopvang waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen: namelijk emotionele 
veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden. 
   
Uit gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch 
beleid. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep. 
  
Emotionele veiligheid 
Na de pauze van de beroepskrachten vindt er een overdracht plaats, waarin de bijzonderheden van 
de kinderen besproken worden. 
  
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op 
een ongedwongen manier om met de kinderen. Kind kruipt bij een beroepskracht op de bank. Ze 
slaat een arm om het kind heen. Door een ander kind wordt ze gekriebeld. Ze reageert hierop en 
lacht. Er is individuele aandacht voor de kinderen. Kinderen worden op ooghoogte aangesproken, 
opgepakt en de beroepskrachten zitten bij de kinderen op de grond. Als een kruipend kind op de 
grond met zijn hoofd tegen de kast valt wordt hij opgepakt en getroost. 
  
Voor de baby’s zijn er altijd vertrouwde gezichten van beroepskrachten en leeftijdsgenootjes in de 
groep aanwezig. Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn 
ontspannen en bezig met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en 
die zijzelf kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en trots. 
  
Beroepskrachten dragen actief informatie over bij het ophalen. Ouders krijgen antwoord op hun 
vragen. Ouders worden zoveel mogelijk door een vaste beroepskracht/mentor aangesproken. 
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Persoonlijke competenties 
Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is gesloten en open 
spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn specifieke speelhoeken. 
Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. Zij moeten aan de beroepskracht 
vragen of zij met bepaalde spelmaterialen mogen spelen; ander materiaal mogen zij zelf pakken. 
De kinderen kennen de afspraken hierover. 
  
Er is een hoekje afgezet voor de jongste kinderen. Kinderen kunnen zich ‘verstoppen’ onder de 
box. Baby’s kruipen rond op de grond, terwijl de beroepskracht een verhaaltje leest aan een paar 
kinderen. Als de beroepskracht klaar is met voorlezen vraagt het kind of ze nog even in het boekje 
mag lezen. De beroepskracht geeft aan dat het boekje van haar is en dat ze er nog even in mag 
kijken als ze netjes aan tafel gaat zitten. 
  
De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf 
gemaakt. Er is verband tussen (een deel van) de werkjes of rapportages in de groepsruimte, en 
thema-activiteiten. 
  
Er is veel aandacht voor de zelfstandigheid van de kinderen. De beroepskrachten laten de kinderen 
zoveel mogelijk zelf doen, afgestemd op de leeftijd van het kind. Zo mag een jong kind zelf haar 
koekje eten aan tafel. De beroepskracht blijft erbij om op te letten of het goed gaat. 
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
Voor de 3+ kinderen worden er 1 keer in de week activiteiten aangeboden in de BSO ruimte. 
  
Sociale competenties 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. 
De kinderen zoeken elkaar op tijdens het vrij spelen. Ze spelen samen of naast elkaar. 
  
De beroepskracht vraagt kinderen of ze mee willen luisteren naar een boekje dat ze voor gaat 
lezen. Ze zit op de bank en betrekt alle kinderen erbij. “Weet je wat, ga jij even op de bank zitten, 
dan kunnen jullie allemaal meeluisteren”. De kinderen gaan om haar heen zitten. Ze benoemd de 
dagelijkse praktijk erbij. “Horen jullie de wind ook buiten?” Het is een verhaal gaat over Jip en 
Janneke en de wind. 
  
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. Alle kinderen worden aangezet om te helpen met opruimen. De 
beroepskracht vraagt de kinderen individueel waar de spullen horen en laat de kinderen deze direct 
opruimen. Kinderen zien en horen van elkaar en gaan allemaal opruimen. Na het opruimen zit de 
beroepskracht met de kinderen op de grond. Ze zingen samen even wat liedjes en wachten op alle 
kinderen. 
  
Normen en waarden 
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Een nieuw kindje wordt 
de regel uitgelegd dat hij niet alleen op de bank mag als er geen juf bij is. 
  
De kinderen weten dat ze drie keer een waarschuwing krijgen als ze zich niet aan de regels 
houden. Het kind moet dan even op de grond zitten bij de bank en zal de beroepskracht in gesprek 
gaan met het kind. Wanneer een kind echt niet luistert is er de nadenkkruk. 
  
Aan de binnenkant van de toiletjes en bij het aankleedkussen hangen posters zodat kinderen goed 
de tijd nemen om te plassen en dat ze tijdens het verschonen iets hebben om naar te kijken. 
Beroepskracht voeren hier ook gesprekjes over. Na het toiletbezoek en verschonen worden de 
handen gewassen. 
  
Tussen het spelen door worden regels benoemd. "Is die garage om aan te gymnastieken of om met 
de auto’s te spelen?" 
  
Beroepskracht geven goede voorbeeld in hun doen en laten. 
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Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw T. Schipper) 
• Interview (de aanwezige beroepskrachten) 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten zijn steekproefsgewijs 
ingezien op de locatie. De verklaringen omtrent het gedrag zijn na 1 maart 2013 afgegeven en 
bevatten de juiste screeningskenmerken voor de werkzaamheden in de kinderopvang. 
  
Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de betreffende voorwaarde uit de Wet kinderopvang. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn tijdens een steekproef ingezien op de 
locatie. Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 

 
Op kinderdagverblijf Tante Riet vindt de opvang plaats in één stamgroep van maximaal 16 
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.  
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op basis van de presentielijsten, personeelsroosters en observatie op de groep is de verhouding 
tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten als voldoende beoordeeld. De norm 
hiervoor conform www.1ratio.nl wordt nageleefd. 
  
In onderstaande tabel zijn de kindaantallen en aanwezige beroepskrachten zoals aanwezig tijdens 
het inspectiebezoek weergegeven. 
  
Groep Aantal en leeftijd kinderen Nodige inzet Aanwezige inzet 

Tante Riet 0 jaar: 3 
1 jaar: 3 
2 jaar: 5 
3 jaar: 3 

 3 3  

  
De houder voldoet aan de drie-uursafwijking voor kindercentra tijdens aanvang, lunchpauzes en 
sluiting van de opvang. Op vastgestelde momenten mag 50% van het minimaal verplichte aantal 
beroepskrachten ingezet worden. Voor 9.30 uur, tijdens de lunch en na 16.30 uur wordt de helft 
van het aantal verplichte beroepskrachten ingezet. De beroepskrachten zijn ingezet conform een 
vastgesteld rooster van vroege en late diensten. 
 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties 
• Verklaringen omtrent het gedrag (van de aanwezige beroepskrachten) 
• Diploma's beroepskrachten (van de aanwezige beroepskrachten) 
• Presentielijsten (week 37) 
• Personeelsrooster (week 37) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(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 a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(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 c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(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 d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 g, lid 2 en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(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 e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(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 h en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(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 i en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(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 j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Tante Riet 
Website : http://www.tantethea.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : TT-Team ZBL BV 
Adres houder : Lisztplein 8 
Postcode en plaats : 3261JS Oud-Beijerland 
KvK nummer : 61099597 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  C de Haan 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Korendijk 
Adres : Postbus 3708 
Postcode en plaats : 3265ZG PIERSHIL 
 

Planning 

Datum inspectie : 11-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 30-10-2017 
Vaststelling inspectierapport : 02-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 23-11-2017 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


