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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 

Kinderdagverblijf Klein maar Dapper, locatie Pampasgras betreft een nieuwe locatie. De houder 
heeft schriftelijk een aanvraag registeropname ingediend bij de gemeente Spijkenisse.  
De houder heeft aangegeven met ingang van 14 april 2014 te willen starten met de exploitatie.  
  
De houder is voornemens om een kinderdagverblijf met 1 groep van maximaal 14 kinderen tussen 
de 2-4 jaar te gaan exploiteren op een locatie met een eigen groepsruimte binnen een basisschool. 
De houder exploiteert al twee andere locaties binnen de gemeente Spijkenisse.  
  
Op verzoek van de gemeente heeft op 25 februari 2014 een onderzoek voor registratie 
plaatsgevonden. Dit is binnen de wettelijk gestelde termijn van 10 weken. 
Tijdens het inspectiebezoek is gesproken met de houder. 
  
 
Op het moment van inspectie wordt de ruimte nog opgeknapt en is deze nog niet ingericht. 
Verschillende documenten, zoals het pedagogisch beleids- en werkplan, de risico-inventarisaties, 
de meldcode kindermishandeling en de informatiefolder zijn na de inspectie in oveleg met de 
toezichthouder aangepast. De houder heeft de documenten binnen de gestelde termijn 
toegestuurd. 
  
De houder heeft mondeling aangegeven dat de ruimte voor start exploitatie gereed en passend 
ingericht zal zijn. De toezichthouder heeft de verwachting dat de exploitatie van het 
kinderdagverblijf redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de bestaande wet- en 
regelgeving.  

 
Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
Kinderdagverblijf Klein maar Dapper, locatie Pampasgras is onderdeel van Klein maar Dapper. Deze 
organisatie biedt al op 2 andere locaties in de gemeente Spijkenisse opvang voor kinderen van 2-4 
jaar.  
  
Gebruikte bronnen: 
• Rapporten andere locaties in Spijkenisse 
• Gesprek met de houders 
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Pedagogisch klimaat 

 
De houder heeft een algemeen document beleids- en werkplan voor al de drie locaties opgesteld. 
  
Pedagogisch beleid 

 
Het bij de aanmelding toegezonden pedagogische beleid- en werkplan is na het inspectiebezoek, in 
overleg met de toezichthouder aangevuld op de volgende punten: 
• Tijdens de inspectie is naar voren gekomen dat het gymlokaal als extra speelruimte benut kan 

worden. Het gebruik van de ruimte was niet beschreven. 
• Er is een aanvulling gekomen met betrekking tot de informatie over de mogelijke aanwezigheid 

en de boventallige inzet van stagiaires. 
• De vormgeving met betrekking tot het vierogenprincipe is uitgebreider en observeerbaarder 

omschreven. 
  
Door de toezichthouder is de voorwaarde met betrekking tot de uitwerking van het 
vierogenprincipe bij het onderzoek voor registeropname niet beoordeeld. Deze beoordeling zal 
plaatsvinden bij het eerstvolgende onderzoek na registratie. De transparantie van het 
cameratoezicht en de toepassing van het vierogenprincipe bij het eventueel verlaten van het 
kinderdagverblijf dient nog concreter beschreven te worden. 
 
Voorschoolse educatie 

 
De voorwaarden met betrekking tot de voorschoolse educatie zijn niet beoordeeld bij het 
onderzoek voor registeropname. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (beide houders) 
• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleids- en werkplan) 
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Personeel en groepen 

 
De houder heeft aangegeven dat op de locatie de kinderen in 1 stamgroep van maximaal 14 
kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar opgevangen zullen worden. 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Bij de aanvraag naar de gemeente is een verklaring omtrent het gedrag (VOG) rechtspersoon 
afgegeven.  
Op de locatie zullen verschillende beroepskrachten van de andere locaties komen te werken en 
enkele nieuwe beroepskrachten. Van verschillende pedagogisch medewerkers  zijn de VOG's bij 
eerdere inspecties ingezien. De andere VOG's zullen bij het Onderzoek na Registratie binnen drie 
maanden na exploitatie gecontroleerd worden door de toezichthouder. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskwalificaties van de beroepskrachten die op deze nieuwe locatie gaan werken zullen bij 
het Onderzoek na Registratie binnen drie maanden na exploitatie gecontroleerd worden door de 
toezichthouder. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Verklaringen omtrent het gedrag (verklaring omtrent het gedrag van de beide houders) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
De risico-inventarisaties zijn uitgevoerd met behulp van de methodes van Consument en Veiligheid 
en van het LCHV. De inventarisaties zijn uitgevoerd door de houder. De risico-inventarisaties en 
het plan van aanpak zijn meegezonden bij de aanmelding. 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De door de houder uitgevoerde risico-inventarisatie verwijst naar al genomen maatregelen (zoals 
onder andere de actie van de bescherming van de radiatoren, de stopcontacten en de plaatsing van 
vingersafes bij de deuren). In de praktijk zijn op het moment van inspectie de maatregelen nog 
niet genomen. De houder is nog bezig met de verbouwing en inrichting van de locatie. De houder 
heeft een aparte schriftelijke lijst getoond met punten die nog opgepakt dienen te worden voor 
start exploitatie. Omdat dit reële 
actiepunten betreft is de uitvoering van de risico-inventarisatie dit maal als voldoende 
beoordeeld. Naar aanleiding van de inspectie zijn de buitenruimte, de gymzaal en de hal opnieuw 
geïnventariseerd en is het plan van aanpak bijgesteld. 
  
Met de houder is afgesproken dat de risico-inventarisaties na start exploitatie nogmaals nagelopen 
zullen worden. Pas dan zijn de risico's in de praktijk echt goed in te schatten. 
  
  
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Tijdens het inspectieonderzoek heeft de houder nog geen duidelijke meldcode. De houder heeft tijd 
gekregen om het beleid rondom de meldcode vast te stellen. Op deze manier is aan de voorwaarde 
voldaan. Bij een volgend inspectieonderzoek zal dit item uitgebreid aan bod komen. 
 
Vierogenprincipe 
 
De houder heeft na het inspectieonderzoek de gelegenheid gekregen om het al beschreven 
vierogenprincipe aan te vullen en meer observeerbaar uit te werken. Aan het begin en aan het 
einde van de dag staan de pedagogisch medewerkers alleen op de groep. De houder heeft onder 
ander omschreven dat de voorspelbaarheid voor het alleen op de groep staan verkleind wordt door 
ouders/verzorgers die binnen kunnen komen voor het brengen en halen van de kinderen, de 
aanwezigheid van leerkrachten van de basisschool op dezelfde locatie en door de ligging en 
transparantie van de groep binnen de wijk. Tevens heeft de houder aangegeven gebruik te zullen 
gaan maken van een camerasysteem. De camerabeelden zullen 48 uur bewaard worden en deze 
zijn alleen door twee houders inzichtelijk. De houders zullen ook regelmatig op de groep werken. 
De toepassing van de voorwaarde zal bij het eerste bezoek na registratie beoordeeld worden.   
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (beide houders) 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Meldcode kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleids- en werkplan) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
Binnenruimte 
 
Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over een eigen groepsruimte binnen een basisschool. De 
oppervlakte van de groepsruimte meet meer dan 55 m2. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden 
van een aangrenzende hal en de gymzaal binnen de school. Er is ruim voldoende oppervlakte voor 
de opvang van het beoogde aantal van 14 kinderen. Op het moment van inspectie wordt de ruimte 
nog opgeknapt en is deze nog niet ingericht. 
 
Buitenspeelruimte 
 
Het kinderdagverblijf zal gebruik gaan maken van de aangrenzende buitenspeelruimte van de 
basisschool. Van deze buitenspeelruimte maken ook de onderbouwklassen gebruik.  
 
Gebruikte bronnen: 

• 
Plattegrond (door de houder getekende en door toezichthouder globaal nagemeten 
plattegrond) 
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Ouderrecht 

 
  
Informatie 
 
Ouders worden onder meer geïnformeerd via de informatiefolder,  de website en nieuwsbrieven. De 
informatiefolder is na de inspectie aangevuld met informatie met betrekking tot de uitvoering van 
de risico-inventarisaties en de mogelijke aanwezigheid van stagiaires. 
 
Klachten 
 
De houder is voor de klachtenregelingen aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie 
Kinderopvang (SKK). 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (beide houders) 
• Informatiemateriaal voor ouders (informatiefolder) 
• Website (houder http://kleinmaardapper-spijkenisse.nl en skk www.klachtkinderopvang.nl) 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(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 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 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 1.50 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

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

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : klein maar dapper 
Website : http://www.kleinmaardapper.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000053039068 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Klein maar Dapper 
Adres houder : Noorderhavenkade 71b 
Postcode en plaats : 3039RJ ROTTERDAM 
Website : www.kleinmaardapper-spijkenisse.nl 
KvK nummer : 53039068 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  S.J. Vergunst 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : SPIJKENISSE 
Adres : Postbus 25 
Postcode en plaats : 3200AA SPIJKENISSE 
 
Planning 

Datum inspectie : 06-03-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 19-03-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-03-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 24-03-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-03-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 14-04-2014 
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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 aangegeven akkoord te gaan met de inhoud van het conceptrapport en geen 
zienswijze te willen toevoegen. 

 
 
 

 


