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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 Het Schelfje maakt deelt uit van TT-team HWO B.V. TT-team HWO B.V. 
biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeente Binnenmaas en Strijen. 
  
De buitenschoolse opvang bestaat uit één basisgroepen. Een groep van maximaal 10 kinderen in 
de leeftijd van 4-12 jaar.  
  
Huidige inspectie 
Het betreft een onaangekondigd onderzoek op kernzaken uit de Wet Kinderopvang.  
  
Tijdens het inspectiebezoek zijn documenten ingezien zoals de VOG en diploma van de aanwezige 
beroepskracht, de risico-inventarisatie en heeft er een observatie van het pedagogisch klimaat 
plaats gevonden.  
  
Inspectiegeschiedenis 
In september 2014 is er een incidenteel onderzoek uitgevoerd op basis van een 
documentenonderzoek. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een doorstart in 
de vorm van een houderwijziging. 
  
In november 2014 heeft er een regulier onderzoek op kernzaken plaats gevonden. Er zijn geen 
tekortkomingen geconstateerd. 
  
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Er is geobserveerd tijdens een bakactiviteit, groepsmoment en spelen. 
  
Emotionele veiligheid  
Er is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het 
biedt houvast voor kinderen. 
  
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskracht; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskracht. De kinderen schakelen de beroepskracht in als ze hulp of steun 
nodig hebben. 
  
Het welbevinden van de kinderen is 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. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen. 
  
De sfeer is ontspannen. De omgang tussen jongere kinderen en de 8+ers onderling is accepterend 
en positief. 
  
Er vindt informatieoverdracht plaats met ouders. De beroepskracht spreekt de ouders aan en 
verteld wat de kinderen gedaan hebben. 
  
Persoonlijke en sociale competenties 
De beroepskracht biedt een activiteit aan. Ze gaan met elkaar speculaas maken. De kinderen 
krijgen taken en mogen om de beurt helpen. Twee kinderen wegen de ingrediënten af. De 
beroepskracht geeft de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
  
De beroepskracht geeft duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 
situatie is voor kinderen inzichtelijk. Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de 
beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. 
Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren 
van activiteiten. 
  
De beroepskracht leert de kinderen om op hun beurt te wachten en niet door elkaar te praten. "Als 
jullie tegelijk iets vragen kan ik jullie niet beide antwoorden." Ze beantwoordt de vraag van een 
kind en vraagt daarna wat het andere kind wilde vragen. 
  
De kinderen die niet helpen bij het kneden en wegen van het deeg, spelen vrij in de groepsruimte. 
De kinderen spelen samen en leren van elkaar. Tijdens het knutselen laten kinderen elkaar zien 
wat je met de verschillende materialen kan doen. 
  
Als de kinderen aan tafel zitten voor het fruitmoment worden er gesprekken gevoerd. De 
beroepskracht begeleidt de gesprekken. De beroepskracht laat de kinderen helpen met het fruit 
schillen. De oudste kinderen helpen de jongste met bijvoorbeeld het schillen van een mandarijn of 
banaan. 
  
Overdracht van normen en waarden 
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 
in de groep. De beroepskracht spreekt de kinderen aan op hun gedrag. "Ik zie jou een stomp 
geven". Ze bespreekt dit met het kind en benoemd de afspraken die gelden. "Ik zie jou gooien met 
de bal. We hebben afgesproken dat we hier rollen. In de gymzaal mag je gooien." 
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Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 
andere kinderen doen en kunnen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. Ze hebben 
plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig uit te sluiten. 
  
De beroepskracht is duidelijk naar de kinderen wat er wel en niet mag. De kinderen mogen veel 
maar er wordt wel verwacht dat ze respectvol zijn naar elkaar en zicht aan de regels houden. 
  
  
Uit de observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het 
pedagogisch klimaat. De buitenschoolse opvang voldoet hieraan door het bieden van emotionele 
veiligheid, stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden, en door de overdracht van 
waarden en normen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (aanwezige beroepskracht) 
• Observaties (tijdens een bakactiviteit, groepsmoment en spelen) 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskracht is ingezien op locatie. Deze 
verklaringen zijn na 1 maart 2013 afgegeven en bevatten de juiste screeningskenmerken voor de 
werkzaamheden in de kinderopvang. 
   
Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld aan de verklaringen omtrent het 
gedrag in de Wet kinderopvang. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskwalificatie van de werkzame beroepskracht is ingezien op de locatie. 
  
Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan. 
 
Opvang in groepen 
 
Buitenschoolse opvang 't Schelfje bestaat één basisgroep van maximaal 10 kinderen in de leeftijd 
van 4 – 12 jaar.  
  
In onderstaande tabel zijn de groepen zoals aanwezig tijdens in het inspectiebezoek weergegeven: 
  
Groep Leeftijd maximaal 

aantal kinderen 
Aantal  
aanwezige kinderen 

Schelfje  4-12 jaar  10   10 
  
Hieruit blijkt dat omvang en de samenstelling van de groepen voldoen aan de wettelijke 
voorwaarden. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen om kinderen in de basisschoolleeftijd op te 
vangen in vaste groepen. 
  
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op basis van steekproeven uit de presentielijsten en personeelsroosters van de groepen is de 
verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten als voldoende beoordeeld. 
  
Hieruit volgt dat de beroepskracht-kind-ratio voldoet aan de wettelijke normen. 
  
Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 
  
In onderstaande tabel zijn de kindaantallen en aanwezige beroepskrachten tijdens het 
inspectiebezoek weergegeven. 
  
Naam 
groep 

Kindaantal Leeftijden  Aantal vereiste 
beroepskrachten 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Schelfje  10  4-12 jaar   1   1  

  
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (aanwezige beroepskracht) 
• Observaties (tijdens een bakactiviteit, groepsmoment en spelen) 
• Verklaringen omtrent het gedrag (van de aanwezige beroepskracht) 
• Diploma's beroepskrachten (van de aanwezige beroepskracht) 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in juli 2015. De risico-
inventarisaties worden jaarlijks gecontroleerd door de beroepskrachten. Tijdens het teamoverleg 
worden de risico's besproken.  
  
De inventarisaties zijn uitgevoerd betreffende de actuele situatie: alle voor de kinderen 
toegankelijke ruimtes en het buitenverblijf. De ingevulde itemlijsten houden rekening met de 
leeftijd van de kinderen. 
  
De gehanteerde itemlijsten voldoen aan de wettelijke criteria en bevatten items uit verschillende 
verplichte thema's zoals verbranding, stoten, snijden, infectieziekten en medisch handelen. 
  
De aanwezige risico's worden beschreven. Hieraan worden maatregelen gekoppeld die genomen 
zijn. In de praktijk zijn deze maatregelen zichtbaar. 
  
Enkele genomen maatregelen: 
• Deurstrips 
• Veiligheidsglas 
• Bescherming om de radiator 
• Draden en snoeren weggewerkt 
• Handen wassen met water en zeep 
Preventieve maatregelen ten behoeven van de kinderen zijn opgenomen in protocollen, huisregels 
en werkinstructies. 
  
Naar aanleiding van de inventarisaties zijn een veiligheid- en gezondheidverslag opgesteld.  
  
Een formulier voor de registratie van ongevallen is aanwezig. 
  
Jaarlijks vindt er een ontruimingsoefening plaats. Deze wordt schriftelijk vastgelegd en 
geëvalueerd. 
  
Op grond van het gesprek met de beroepskracht en de observatie op de groep, is geconcludeerd 
dat de beroepskracht het veiligheids- en gezondheidsbeleid kent en over het algemeen op juiste 
wijze in de praktijk brengt. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
TT-Team heeft de meldcode kindermishandeling vastgesteld. Alle beroepskrachten binnen de 
organisatie hebben een eigen exemplaar ontvangen. Tenminste jaarlijks wordt de meldcode 
besproken in het werkoverleg.  
Zodoende worden kennis en gebruik van de meldcode, hetgeen verplicht is conform de Wet 
kinderopvang, bevorderd. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (aanwezige beroepskracht) 
• Observaties (tijdens een bakactiviteit, groepsmoment en spelen) 
• Risico-inventarisatie veiligheid (juli 2015) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (juli 2015) 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Ongevallenregistratie 
• Veiligheidsverslag 
• Gezondheidsverslag 
• Huisregels/groepsregels 
• Meldcode kindermishandeling 
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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) 

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 

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) 
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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 heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(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 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 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 heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(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 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Het Schelfje 
Website : http://www.tantethea.nl 
Aantal kindplaatsen : 28 
 
Gegevens houder 

Naam houder : TT-team HWO B.V. 
Adres houder : Lisztplein 8 
Postcode en plaats : 3261JS OUD-BEIJERLAND 
KvK nummer : 61099627 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

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 : Binnenmaas 
Adres : Postbus 5455 
Postcode en plaats : 3299ZH MAASDAM 
 

Planning 
Datum inspectie : 24-11-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 08-01-2016 
Vaststelling inspectierapport : 12-01-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-01-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-01-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 02-02-2016 
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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. 

 
 
 

 


