
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Kinderopvang Krakeel loc Noordscheschut (BSO) 
Zwarte Dijkje 31 
7914PB Noordscheschut 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Drenthe 

In opdracht van gemeente:  Hoogeveen 

Datum inspectie:    13-10-2017 
Type onderzoek :   Onderzoek voor registratie 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 20-10-2017 

 



 

2 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 13-10-2017 
Kinderopvang Krakeel loc Noordscheschut te Noordscheschut 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 

Het onderzoek ................................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4 

Overzicht getoetste inspectie-items .................................................................................. 12 

Gegevens voorziening ..................................................................................................... 18 

Gegevens toezicht .......................................................................................................... 18 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 19 



 

3 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 13-10-2017 
Kinderopvang Krakeel loc Noordscheschut te Noordscheschut 

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. 
De toezichthouder van de GGD heeft beoordeeld of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden 
binnen de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
Omdat de BSO nog niet in exploitatie is, konden niet alle kwaliteitseisen worden beoordeeld. 

De oordelen zijn gebaseerd op: 
- het gesprek en rondleiding met de houder op 13-10-2017; 
- documenten die voorafgaand aan de inspectie zijn opgevraagd en door de houder zijn 
toegestuurd.  
  

 
Beschouwing 
  

Per 12 september 2017 heeft gemeente Hoogeveen in het Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen (LRKP) de aanvraag opgenomen voor registratie van BSO Krakeel 
Noordscheschut, Zwarte Dijkje 31 te Noordscheschut. 
  
In opdracht van gemeente Hoogeveen heeft de toezichthouder het 'onderzoek voor registratie' 
uitgevoerd. 

  
Uit de bij de aanvraag ingediende documenten en bij het inspectiebezoek op 13 oktober  blijkt 
voldoende, dat redelijkerwijs aan de wettelijke kwaliteitseisen voldaan zal gaan worden. Er heeft 
overleg en overreding plaatsgevonden, dit betreft de domeinen: Pedagogisch klimaat en Veiligheid 
en Gezondheid.  
  
Nog niet alle kwaliteitseisen konden onderzocht worden, omdat de exploitatie nog niet is 

aangevangen. Bij het onderzoek 'na exploitatie' zullen de desbetreffende voorwaarden (nader) 
beoordeeld worden. 
  
Op het aanvraagformulier staat 16 kindplaatsen. De houder een wijzigingsformulier ingediend: op 
de BSO is ruimte voor 20 kindplaatsen. 

De toezichthouder adviseert de gemeente de BSO te registreren in het LRKP met 20 kindplaatsen. 

 
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 en naleving wet- en regelgeving 

 
Inleiding: 
  
Binnen dit domein is beoordeeld of het bij deze aanvraag gaat om kinderopvang zoals door de Wet 
kinderopvang wordt bedoeld. 

  
 
Kinderopvang in de zin van de Wet 
 
De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 

ontwikkeling van kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 

  
 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
De houder heeft twee andere vestigingen waar kinderopvang in gecombineerde groepen (KDV en 
BSO) wordt aangeboden. Er is het afgelopen jaar handhaving geadviseerd maar de tekortkomingen 

zijn opgelost. De houder geeft aan graag in de herfstvakantie al te starten op de locatie maar is er 
van op de hoogte dat ze mag pas gaan starten met de opvang als de registratie rond is. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13-10-2017) 
 LRKP (rapporten Kinderopvang Krakeel Centrum en Algol) 
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Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding 

  
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de 
relatie van het beleidsplan met de praktijk. In het pedagogisch beleidsplan dient o.a. de 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen beschreven te staan. 
  
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op inhoud en volledigheid. 

Onderzocht is of in het pedagogisch beleidsplan onder andere de vier wettelijk gestelde 
pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) zijn uitgewerkt. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderopvang Krakeel werkt vanuit de visie van Montessori, daar staat het volgende over 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan van de BSO: 

  
Ieder kind is uniek. Leer mij het zelf te doen! Op de werkwijze van Maria Montessori 
  
bieden wij de kinderen een goede voorbereide omgeving aan die aangepast is op de 
behoeften van de kinderen. 
Het materiaal is een belangrijk deel van de voorbereide omgeving en is bedoelt om de 

kinderen te helpen bij de ontdekking van zijn of haar eigen mogelijkheden. Wij 
stimuleren de zelfwerkzaamheid en het eigen initiatief. Door het hanteren van het 
materiaal oefent het kind zijn motoriek en de coördinatie van de bewegingen. 
Naast het Montessorimateriaal wordt er bij Kinderopvang Krakeel locatie 
Noordscheschut thematisch gewerkt met de VVE methode "Piramide". Iedere maand 
wordt er een nieuw leuk thema aangeboden, waarin de kinderen spelenderwijs deze 

wereld kunnen ontdekken. Er is een thematafel waarin verschillende materialen staan 
die met het thema te maken hebben. Bijvoorbeeld: puzzels, kleurplaten, knuffels, 
educatief materiaal en (voorlees)boekjes. Doordat de kinderen het materiaal zelf 
kunnen pakken is er iedere maand weer ander, leuk en nieuw speelmateriaal. (H1) 
  

  
Kinderopvang Krakeel locatie Noordscheschut is bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar 

(BSO). De kinderen worden opgevangen in een verticale groep. Bij 
Kinderopvang Krakeel is het anders dan thuis, maar wel een veilige thuishaven. Een 
thuishaven met een hele prettige extra meerwaarde: het samen zijn en leven met 
andere kinderen van verschillende leeftijden in een groep. (H2) 
  
De vier pedagogische basisdoelen worden beschreven in het beleid. Naast een beschrijving van het 
doel worden ook voorbeelden gegeven hoe de organisatie dit interpreteert en vormgeeft. Ook de 

rol  en verwachting van de pedagogisch medewerker staat hierin beschreven.  
De werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw staat beschreven: op deze BSO is één verticale groep 
voor maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.  
De activiteiten staan beschreven, zowel op de groep als de uitstapjes die gemaakt kunnen worden. 
De dagindeling in het pedagogisch beleid is van het KDV. Ook staat er andere informatie voor 
kinderen van 0-4 jaar in het beleid. Na overleg en overreding is dit aangepast. 

De organisatie hanteert twee wenmomenten en extra dagdelen of ruilingen kunnen binnen twee 
weken aangevraagd worden. 
  

Er wordt daarmee voldaan aan de voorwaarden.   
 
 
Pedagogische praktijk 

 
De houder van Kinderopvang Krakeel staat zelf dagelijks op de groep aan de Algol. Tijdens het 
gesprek met de houder is gesproken hoe zij zorg draagt voor de uitvoering van de visie en het 
pedagogisch beleidsplan: ze verwacht van haar medewerkers dat ze het pedagogisch beleid lezen 
en kennen. Ze spreekt met hen de dagplanning door en is van plan om te gaan observeren op de 
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groep. Hiervoor moet ze zichzelf vrij plannen van locatie Algol. Ze gaat, net als op de andere 
locaties, teamvergaderingen houden. Ook heeft ze nauw contact met ouders en geeft aan door 

ouders ook aangesproken te worden als er iets niet goed gaat op een van de locaties.  
Er heeft geen observatie plaatsgevonden, de BSO is nog niet gestart.  
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13-10-2017) 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en 
een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio (BKR) en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
plaatsingslijsten en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 

  
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder heeft een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) welke is afgegeven op 7 augustus 

2017. Deze voldoet aan de voorwaarden.  

 
Op de locatie staat één beroepskracht en een stagiaire ingepland. Ook de VOG's van deze twee 
personen voldoen aan de voorwaarden.  
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskracht heeft een geldige beroepskwalificatie en de tweede persoon is een BBL stagiaire 
pedagogisch werk, zij staat boventallig op de groep. 
 
 
Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in basisgroepen: BSO Krakeel Noordscheschut heeft één basisgroep voor 
maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.  Er wordt voldaan aan de voorwaarden.  
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 

De houder heeft momenteel zeven aanmeldingen. Er is één beroepskracht en een stagiaire. 
Wanneer het kindaantal boven de tien komt wordt er een nieuwe beroepskracht aangenomen. Er 
wordt voldaan aan de voorwaarden.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13-10-2017) 
 Diploma beroepskracht 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Plaatsingslijsten 
 Personeelsrooster 
 wijzigingsformulier voor aantal kindplaatsen (van 16  naar 20) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding 

  
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden wettelijke eisen voor de 
waarborging van de veiligheid en gezondheid van kinderen en het gebruik van de meldcode 
kindermishandeling. De houder heeft in de risico-inventarisatie schriftelijk wordt vastgelegd welke 
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt en de actiepunten beschreven in het plan van 
aanpak. 

  
Bij de eerstvolgende inspectie zal gekeken worden of de risico-inventarisatie de risico's ook 
daadwerkelijk ondervangt. 
  
Tevens is besproken of de houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot 
kindermishandeling weet te handelen. 
  

  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie is uitgevoerd aan de hand van de methode van Consument en Veiligheid. 
Voorafgaand aan het inspectiebezoek is het document naar de toezichthouder gestuurd: opvallend 
is dat er meerdere zaken uitgesloten zijn die wel een risico met zich meebrengen. Daarnaast is er 

geen actieplan meegestuurd, deze was echter wel inzichtelijk op de locatie.  
  
De houder krijgt de kans, via overleg en overreding, om binnen een week de documenten compleet 
te maken en op te sturen naar de toezichthouder. De houder heeft dit binnen de gestelde termijn 
gedaan. 
  

Een aantal risico's vereisen acties waarbij een maatregel nog moet worden uitgevoerd of moet 
worden vastgelegd in beleid of protocol. Inhoudelijk zal dit bij de eerstvolgende inspectie bekeken 
worden. 
  
 

 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en weet hoe ze moet handelen wanneer ze een 
vermoeden zou hebben. Het opgestuurde document was een leeg, modeldocument. Op de locatie 
ligt een ingevulde versie waarin ook de sociale kaart is opgenomen.  
 
De houder geeft tijdens het gesprek aan op welke wijze ze haar personeel schoolt en hoe ze er 
voor zorgt dat zij handelen volgens de meldcode: ze verwacht van haar team dat ze de meldcode 

gelezen hebben en kennen. Het team kan bij haar terecht voor vragen en het document komt op 
de agenda van teamvergaderingen. Daarnaast denkt ze na over een elearning .  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13-10-2017) 
 Observaties 
 Sociale kaart 

 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 

 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 

 
De BSO heeft de beschikking over een ruimte in basisschool het Blokland. De totale oppervlakte 
van de ruimte is 75,6 m2. Dit is voldoende voor de opvang van 20 kinderen.  
 
De ruimte heeft verschillende hoeken: er is een chillhoek met banken en een boekenkast. Een deel 
van de ruimte is ingericht voor de tafelmomenten, hier staat ook een spelletjeskast. Daarnaast is 
er een speelhoek voor bouwen en constructie en een knutseltafel.  

  

 
 
Buitenspeelruimte 
 
De BSO speelt buiten op het schoolplein. Aangrenzend aan het schoolplein is een speeltuin. De BSO 
kinderen mogen ook daar spelen, de houder wil daar wel toestemmingsformlieren voor laten 

tekenen door de ouders.  
Het schoolplein ligt rondom de school, vanuit het lokaal is er zicht op een groot deel van het plein. 
De houder geeft aan dat er iemand met de kinderen mee naar buiten gaat maar dat er ook 
afspraken gemaakt worden met de kinderen tot waar ze mogen spelen. Het schoolplein is omheind 
maar niet afsluitbaar. Ook kinderen uit het dorp kunnen spelen op het plein en in de aangrenzende 
speeltuin.  

 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 Plattegrond 
 gesprek houder (13-10-2017) 
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Ouderrecht 

 
Inleiding 

  
Onder de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen voor 
informatieverstrekking aan de ouders, het instellen van een oudercommissie en 
afhandeling van klachten en geschillen. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld hoe de houder de ouders wil gaan betrekken en informeren 

inzake het beleid en of ouders in de gelegenheid worden gesteld medezeggenschap uit te oefenen. 
Tevens is beoordeeld of in het geval van tegengestelde belangen tussen de houder en ouders, de 
ouders een beroep kunnen doen op een onafhankelijke klachtencommissie. 
  
 
Informatie 
 

De houder heeft een website waar informatie over de kinderopvang te vinden is. Ouders kunnen 

daar veel informatie vandaan halen, daarnaast is er ook een informatiefolder voor ouders. Het GGD 
rapport staat nog niet op de website, maar de rapporten zijn in te zien op de locaties. De houder 
geeft aan het verzoek tot plaatsen van de rapporten te hebben gedaan bij de websitebouwer, ze is 
afhankelijk van deze persoon.  
 
Er wordt niet volledig voldaan aan de voorwaarden, dit belemmert echter niet de start van de 

kinderopvang omdat de houder ervoor zorgdraagt dat ouders het rapport kunnen lezen op de 
locatie. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

 
 

 De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig 
mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt 
de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel 

toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Oudercommissie 
 
BSO Krakeel Noordscheschut heeft nog geen oudercommissie. Wel heeft de houder beschreven hoe 
zij ouderinspraak vorm gaat geven: 
  

De kleinschalige kinderopvang moet hun ouderinspraak geregeld hebben volgens de Wet 
Kinderopvang in de vorm van een oudercommissie. Met een (alternatieve) oudercommissie 
beschikt Kinderopvang Krakeel over een gesprekspartner die namens de ouders kan spreken. De 
bevoegdheden van de oudercommissie en de procedures waaraan de organisatie en 
oudercommissie zich moeten houden staan vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De 
oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te 
behartigen en te vertegenwoordigen door invloed uit te oefenen op het beleid. De oudercommissie 

formuleert adviezen maar signaleert ook knelpunten. 
De ouders van BSO Noordscheschut worden nauw betrokken bij de onderwerpen waarover een 

oudercommssie advies mag geven (openingstijden, pedagogisch beleid, voeding, prijswijzigingen, 
klachtenafhandeling). Dit wordt gedaan, afhankelijk van het onderwerp, door een avond te 
organiseren of door een briefje mee te geven aan de ouders en hun advies en /of tips kenbaar te 
maken. Kinderopvang Krakeel betrekt de ouders nauw bij de opvang van hun zoon en/of dochter 
en zij worden dus niet alleen geinformeerd, maar ook geraadpleegd voor het aanpassen van 

beleidstukken! 
  
Er wordt daarmee voldaan aan de voorwaarden.  
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Klachten en geschillen 
 

De houder heeft een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten over een gedraging van 
de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of een kind en over de 
overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voldoet aan de voorwaarden. 
De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13-10-2017) 
 Reglement oudercommissie 

 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

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) 

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) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

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 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het 
college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit registers 
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

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 1 en 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 basisgroep. 
(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) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen 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) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 6 en 7 en art 7 lid 1c 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 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g 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 wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 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 basisgroep 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 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Indien meertalige opvang wordt verzorgd bevat het pedagogisch beleidsplan in duidelijke en 
observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in 

het kindercentrum wordt 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 k 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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

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) 
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Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 

waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen 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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(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) 

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) 
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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) 

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) 

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) 

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) 

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) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 

na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 

- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Krakeel loc Noordscheschut 

Website : http://www.kinderopvangkrakeel.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Miranda Isabella van den Berg 
KvK nummer : 60865598 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Booij 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hoogeveen 
Adres : Postbus 20000 
Postcode en plaats : 7900PA HOOGEVEEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 13-10-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 17-10-2017 
Zienswijze houder : 17-10-2017 
Vaststelling inspectierapport : 20-10-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 21-10-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


