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Het onderzoek

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn 

de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met 

bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden 

als bijlage bij dit rapport. 

Bij deze inspectie is het volgende onderzocht: 

• Pedagogisch klimaat; 

• Eisen aan het personeel; 

• Aantal beroepskrachten; 

• Item t.b.v. veiligheid en gezondheid; 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

• Item t.b.v. het ouderrecht. 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de 

inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport 

uitgewerkt. 

Inspectiegeschiedenis  

• 08-05-2017 jaarlijks onderzoek: er zijn tekortkomingen geconstateerd m.b.t. de items: 

beroepskwalificaties, risico inventarisatie en de klachtenregeling; 

• 20-07-2017 nader onderzoek: de tekortkomingen zijn hersteld; 

• 28-08-2018 jaarlijks onderzoek: er zijn tekortkomingen geconstateerd m.b.t. het pedagogisch 

beleid; 

• 07-11-2018 incidenteel onderzoek: er is een wijziging in kindplaatsen toegekend van 32 naar 

42 kindplaatsen; 

• 20-11-2018 nader onderzoek: de tekortkomingen zijn hersteld; 

• 09-09-2019 jaarlijks onderzoek: er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; 

• 17-12-2019 nader onderzoek: de tekortkoming is hersteld; 

• 27-08-2020 jaarlijks onderzoek; er zijn tekortkomingen geconstateerd m.b.t. de items: 

kwalificatie eisen en m.b.t. eisen ten aanzien van de kennis over de vertrouwensinspecteur 

kinderopvang; 

• 06-01-2021 nader onderzoek: de tekortkoming uit het vorige onderzoek zijn hersteld. 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet 

kinderopvang. 

In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen per domein beschreven en toegelicht. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er wordt een pedagogisch beleidsplan gehanteerd waarin het binnen de organisatie en locatie 

geldende beleid staat. De houder draagt er zorg voor dat er conform het beleid wordt gehandeld. 

Doormiddel van structurele 'klein team' overleggen wordt het pedagogisch beleid onder de 

aandacht gehouden als vast agendapunt. Daarnaast benoemen de beroepskrachten dat ze via de 

mail alle stukken bij eventuele update weer ontvangen en doornemen.  

Inhoudelijk is het beleid tijdens dit risicogestuurde onderzoek niet beoordeeld. 

Pedagogische praktijk 

De toezichthouder heeft tijdens dit onderzoek de keuze gemaakt een algemene beschrijving te 

geven ten aanzien van de pedagogische praktijk. De reden hiervan is dat er in het kader van de 

corona maatregelen minder mogelijkheden zijn de observatie uitgebreid uit te voeren. 

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient de houder zorg te dragen dat, 

rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 

• 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; 

• 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; 

• 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, en 

• 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. 
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Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observatie die 

op dinsdagochtend 27 juli 2021 heeft plaatsgevonden. Deze observatie vond plaats op de volgende 

stamgroepen: de Mini vriendjes en de Dikke Maatjes. 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). 

Dit Veldinstrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het 

beschrijven van de pedagogische praktijk. 

Emotionele veiligheid 

De houder draagt er zorg voor dat 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. 

Indicator uit het Veldinstrument: 

‘De beroepskrachten communiceren met de kinderen’. 

Voorbeeld uit de pedagogische praktijk: 

Tijdens de observatie zitten de kinderen eerst aan tafel en ronden net deze gezamenlijke activiteit 

af. De beroepskracht vertelt dat er een aantal kinderen meegaan naar de kinderboerderij. Daarvoor 

moeten de kinderen eerst nog even naar de wc. Vervolgens wanneer iedereen van tafel gaat 

worden de kinderen begeleidt bij de toiletronde en wordt een ander jongste kind verschoond en 

klaargemaakt om te gaan slapen. Het non-verbale gedrag wordt benoemd. Zo laat het kind telkens 

een grote glimlach zien waarop de beroepskracht benoemd dat het een klein 'lachebekkie' is. Er 

heerst een rustige en ongedwongen sfeer op de groep. Ook spreekt een kind een beroepskracht 

aan met Juf en vertelt vervolgens is over zijn moeder.  

Persoonlijke competentie 

De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 

van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen 

in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 

Indicator uit het Veldinstrument:  

‘De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen’.  

Voorbeeld uit de pedagogische praktijk: 

Op beide groepen wordt er gewerkt aan het thema Zomer. Er hangen diverse knutselwerkjes van 

de kinderen aan een lijn of voor het raam. Zo zijn er caravans en barbecues geknutseld van halve 

papieren bordjes en zijn er ijsjes en tentjes geverfd. In de groep hangen de dagritme kaarten van 

het VE programma Uk & Puk die op de peutergroep gebruikt wordt. Een aantal kinderen komen 

voor verlengde opvang naar de Dikke Maatjes en kunnen op deze manier het dagritme ook volgen. 

Op de andere groep leest een beroepskracht een boekje voor waar de kinderen aandachtig naar 

luisteren. Als afsluiting wordt er een gezamenlijk liedje gezongen. 

Sociale competentie 

De houder draagt er zorg voor dat 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. 

Indicator uit het Veldinstrument:

‘De kinderen zijn deel van de groep’. 

Voorbeeld uit de pedagogische praktijk: 
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Op beide groepen zijn alle kinderen goed in beeld. De kinderen die voor een uitje naar de 

kinderboerderij gaan worden op tijdelijk afwezig gezet in het planningssysteem. De 

beroepskrachten noemen vaak eerst de voornaam van een kind waarna bijvoorbeeld een instructie 

volgt of dat een kind daarna gecorrigeerd wordt door de aandacht even op te eisen en vervolgens 

te vertellen hoe iets wel moet. De beroepskrachten zorgen voor een gezellige sfeer en spreken 

hartelijk tegen de kinderen. Een jongste kind die moeite heeft met het in slaap vallen wordt 

uiteindelijk op de arm genomen en getroost.  

Overdracht van normen en waarden 

De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 

maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een 

respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

Indicator uit het Veldinstrument:

‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast'. 

Voorbeeld uit de pedagogische praktijk: 

De kinderen zijn zichtbaar bekend met het dagritme en weten precies dat er na het eten een 

toiletronde of verschoonronde is. Wanneer een kind voor zich uit hoest geeft de beroepskracht na 

het noemen van de voornaam het juiste voorbeeld door tegen de elleboog te hoesten. Kinderen 

worden er ook op gewezen dat ze goed moeten blijven zitten zodat ze niet gaan vallen. Ook wordt 

er benoemd dat een kind niet mag rennen. Op deze manier blijkt wel dat er algemene regels en 

afspraken bekend zijn op de groep.  

Voorschoolse educatie 

De voorwaarden aangaande voorschoolse educatie zijn niet beoordeeld, aangezien op deze locatie 

geen gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden wordt. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarden bij het domein Pedagogisch klimaat zijn conform de Wet kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
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Personeel en groepen 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten die aanwezig waren, hebben een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG), zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder binnen het Personen Register Kinderopvang 

(PRK). 

Opleidingseisen 

Opleidingseisen beroepskrachten 

De beroepskrachten, die aanwezig waren, beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 

in de cao Kinderopvang is opgenomen. 

Opleidingseisen pedagogisch coach/ beleidsmedewerker 

Pedagogisch coach/ beleidsmedewerker(s) beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen is conform de Wet kinderopvang. 

Groep 0jr 1jr 2jr 3 jr aantal beroepskrachten

Mini Vriendjes 3 3 2 3 3

Dikke Maatjes 1 2 4 4 2

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er wordt met de volgende stamgroepen gewerkt: 

Naam groep Maximaal aantal kinderen Leeftijdsopbouw

Mini vriendjes 16 0-4 jaar
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Dikke maatjes 16 0-4 jaar

Peutergroep 10 2-4 jaar

Er wordt voldaan aan de maximale groepsgrootte volgens de richtlijnen van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang (steekproef) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (steekproef) 

• Presentielijsten (steekproef) 
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Veiligheid en gezondheid 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Inhoud veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.  

Handelen conform beleid 

De houder draagt er zorg voor dat tijdens de opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

wordt gehandeld. Dit doet de houder o.a. door dit te bespreken tijdens overlegmomenten en de 

documenten naar de beroepskrachten te versturen via de mail met het verzoek deze door te 

nemen. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarden bij het domein Veiligheid en gezondheid zijn conform de Wet 

kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
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Ouderrecht 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

De houder heeft het voorgaande inspectierapport op de website staan en zorgt ervoor dat ook dit 

rapport zo spoedig mogelijk geplaatst wordt.  

Conclusie 

De getoetste voorwaarden bij het domein Ouderrecht zijn conform de Wet kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Website (https://www.ienieminie.com/ggd/) 
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 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) 
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Ouderrecht 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Ienieminie

Website : http://www.ienieminie.com

Vestigingsnummer KvK : 000008126860

Aantal kindplaatsen : 42

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Ienieminie

Adres houder : Schepenenstraat 104

Postcode en plaats : 8271 VK IJsselmuiden

Website : www.ienieminie.com

KvK nummer : 52856127

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : I. van Dijk

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Kampen

Adres : Postbus 5009

Postcode en plaats : 8260 GA KAMPEN

Planning 

Datum inspectie : 27-07-2021

Opstellen concept inspectierapport : 24-08-2021

Vaststelling inspectierapport : 26-08-2021
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Verzenden inspectierapport naar houder : 26-08-2021

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-08-2021

Openbaar maken inspectierapport : 09-09-2021
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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. 


