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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.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risico gestuurd
toezicht (RGT). De inspectieactiviteit richt zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties.
Het onaangekondigde jaarlijkse inspectiebezoek bij kinderdagverblijf MaMo vond plaats op 25
augustus 2015.
Beschouwing
Algemeen
Kinderdagverblijf Mamo is een kleinschalig kinderdagverblijf in Huizen. De groep bestaat uit
maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Naast een kinderdagverblijf hebben zij in Huizen
ook een buitenschoolse opvang.
Inspectiegeschiedenis
In juli 2013 werd aan verschillende voorwaarden niet voldaan, zoals het plan van aanpak van het
gezondheidsbeleid en de beroepskrachtkind-ratio.
Bij het nader onderzoek op 29 oktober 2013 werd aan bovenstaande voorwaarden wel voldaan.
Tijdens het reguliere en incidentele onderzoek van 2014 zijn overtredingen geconstateerd.
Huidig inspectiebezoek
Op 25 augustus 2015 heeft een onaangekondigde observatie van de praktijk plaatsgevonden. Niet
alle documenten waren op de locatie aanwezig. Deze zijn later alsnog naar de toezichthouder
toegestuurd.
Aan één item zoals hieronder beschreven is niet voldaan. Het betreft hier de kennis en het gebruik
van de meldcode kindermishandeling.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein
‘pedagogisch klimaat’.
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:

Emotionele veiligheid

Persoonlijke competentie

Sociale competentie

Overdracht van normen en waarden
De competenties en de overdracht van waarden en normen zijn waargenomen en positief
beoordeeld.
Pedagogische praktijk
Bij de beoordeling van de emotionele veiligheid is met name gekeken naar de professionaliteit
van de beroepskrachten en de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten.
Tijdens de observatie is gezien dat de beroepshouding van de medewerkers van positieve invloed is
op de emotionele veiligheid van kinderen.
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig
met hun spel en genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen. Tot half 10 is de
beroepskracht alleen met de kinderen. De kleinste kinderen krijgen vast fruit of een fles en worden
naar bed gebracht. De oudere kinderen spelen met het speelgoed wat klaar ligt voor de kinderen.
De beroepskracht geeft complimenten aan de kinderen wanneer er iets goed gaat.
Bij de beoordeling van de persoonlijke competentie is met name gekeken naar de vaardigheden
van de beroepskrachten in het uitlokken en begeleiden van spel, de aanwezigheid van bekende
leeftijdsgenoten en de manier waarop de ruimte is ingericht en materialen en activiteiten worden
aangeboden. Tijdens de observatie is waargenomen dat de beroepshouding van de medewerkers
voldoende invloed heeft op de persoonlijke competentie.
De informatie die beroepskrachten aan kinderen geven over de dagindeling en de
programmaonderdelen is niet altijd duidelijk. Hierdoor is de situatie voor kinderen soms onduidelijk
en onvoorspelbaar.
De beroepskrachten willen met de kinderen aan tafel gaan zitten om fruit te gaan eten. 'Jongens,
helpen jullie mee opruimen. Dan kunnen we zo eten.' De kinderen aan tafel ruimen de Kapla op
waar zij mee spelen. Als zij de Kapla teruggezet hebben gaan zij weer aan tafel zitten. Door de
groepsruimte liggen echter nog veel spullen.
Drie kinderen ruimen wat dingen op, één van de beroepskrachten helpt daarbij.
Zes kinderen zitten aan tafel te wachten tot ze gaan eten. Ondertussen gaan de beroepskrachten
door met bijvoorbeeld; verschonen en worden er geen duidelijke instructies gegeven.
Hierdoor gaan de kinderen die zelf van tafel kunnen weer spelen.
De beroepskrachten hebben door dat voor kinderen niet duidelijk is wat er van ze verwacht wordt;
zij gaan voor de kinderen dingen benoemen en stellen gerichte (opruim-)vragen.
In korte tijd is alles opgeruimd en kan de groep gezamenlijk aan tafel.
De persoonlijke competentie is minimaal waargenomen.
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Bij het onderdeel sociale competentie is met name gekeken naar de aanpak van de
beroepskrachten en het functioneren van de groepen. Tijdens de observatie is geconstateerd dat
de beroepskrachten zich voldoende bezig houden met het stimuleren van de sociale competentie.
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en
wederhoor’. De beroepskrachten leggen uit waarom er wordt ingegrepen en geven aan wat wél de
bedoeling is.
Twee kinderen zijn aan het spelen. Een derde kind wil graag mee doen in het spel. Er wordt
aangegeven dat hij niet mee mag doen. De beroepskracht vraagt waarom het kind niet mee mag
doen. De twee kinderen zeggen dat er niet voldoende spelmateriaal is. De beroepskracht laat de
kinderen weten dat er genoeg speelgoed is voor iedereen en dat zij met elkaar kunnen spelen. De
beroepskrachten hebben veel interactie met de kinderen. Zij helpen de kinderen om lastige
situaties op te lossen.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Beroepskrachten aanwezig op 25 augustus 2015)

Observaties (Onaangekondigd op 25 augustus 2015)
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein
‘personeel en groepen’.
Binnen dit domein heeft er een steekproef plaatsgevonden van passende diploma’s en geldige
verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten.
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn getoetst door middel van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten.
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd.
Verklaring omtrent het gedrag
Van alle medewerkers uit de steekproef is een verklaring omtrent het gedrag gezien die is
afgegeven na 1 maart 2013. De verklaring omtrent het gedrag van nieuwe medewerkers zijn voor
aanvang van de werkzaamheden overlegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden.
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een geldige beroepskwalificatie zoals in de
cao kinderopvang is opgenomen.
Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase
waarin zij zich op dat moment bevinden, conform cao kinderopvang is hun inzetbaarheid schriftelijk
vastgelegd.
Opvang in groepen
De locatie heeft één stamgroep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Beroepskracht-kindratio
Ten tijde van de inspectie waren er negen kinderen en twee beroepskrachten aanwezig. Er zijn
voldoende beroepskrachten ingezet.
Voor de berekening van het aantal benodigde beroepskrachten is gebruik gemaakt van de
rekentool op www.1ratio.nl.
Gebruikte bronnen:

Observaties (Onaangekondigd op 25 augustus 2015)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (25 augustus 2015)
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’.
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en
volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele
situatie beschrijft.
In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de risicoinventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis te kunnen nemen.
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling.
In de praktijk is gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode
en de mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode.
Binnen dit domein is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het item meldcode
kindermishandeling.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft in september 2015 de risico’s opnieuw ingeschat en maatregelen beschreven.
De risico-inventarisatie heeft betrekking op de situatie bij de huidige inspectie en zijn uitgevoerd in
alle voor kinderen toegankelijke ruimtes zoals de groepsruimte.
Zij beschrijven de wettelijk vereiste onderdelen waaronder binnenmilieu en medisch handelen.
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld.
Hierin staat bijvoorbeeld dat handen worden gewassen na het verschonen.
Deze afspraak is meegenomen in de steekproef, tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de
gemaakte afspraken conform eigen beleid worden uitgevoerd.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid door deze met het team door te nemen tijdens
teamvergaderingen.
De beroepskrachten kunnen aangeven wat er veranderd of verbeterd kan worden in de afspraken
die gemaakt zijn aan de hand van de risico-inventarisatie. De leidinggevende kijkt samen met de
beroepskracht naar wat de mogelijkheden zijn en wat gewijzigd kan worden.
Op grond van het gesprek met de beroepskracht en de steekproef van gemaakte afspraken is
geconcludeerd dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie kennen
en over het algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen.
Meldcode kindermishandeling
De houder gebruikt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de Branchevereniging
Kinderopvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en
gastouderopvang. Versie juni 2013.
De houder heeft uit deze meldcode stukken weggehaald. In de meldcode staat nog de uitleg van de
meldcode, hoe de stappen genomen worden. Wat eruit is gehaald zijn onder andere de
overzichtelijke stappenplannen en de signalenlijsten.
Deze meldcode beschrijft alle wettelijke onderdelen waaronder het proces waarbij een medewerker
bijzonderheden signaleert in de handelingen van een collega.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door deze met het team door te
nemen tijdens een teamvergadering van 26 augustus 2015. Hier is door de toezichthouder notulen
van gezien.
Echter de beroepskrachten konden de toezichthouder minimale informatie geven over het gebruik
van de meldcode. Daarnaast was tijdens de observatie op de locatie geen meldcode
kindermishandeling aanwezig. Hij was onvindbaar voor de beroepskrachten. Zij gaven aan de
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inhoud hiervan niet te kennen. De beroepskrachten gaven aan dat een jaar geleden de meldcode
voor het laatst was behandeld in een vergadering.
De toezichthouder heeft geconstateerd dat de beroepskrachten te weinig kennis hebben over de
meldcode kindermishandeling en het gebruik daarvan.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Beroepskrachten aanwezig op 25 augustus 2015)

Observaties (Onaangekondigd op 25 augustus 2015)

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Huisregels/groepsregels

Meldcode kindermishandeling

Notulen teamoverleg

9 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-08-2015
MaMo te HUIZEN

Accommodatie en inrichting
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein
‘accommodatie en inrichting’.
Binnen dit domein zijn zowel de binnenruimte beoordeeld.
Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters dat beschikbaar is per kind en de inrichting van de
ruimte.
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd.
Binnenruimte
Er is één groep van 47 m2 dit is voldoende voor de 12 kinderen die er maximaal opgevangen
worden.
Gebruikte bronnen:

Observaties (Onaangekondigd op 25 augustus 2015)

Plattegrond (Binnenruimte)
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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)
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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)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
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)

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)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

MaMo
http://www.kinderdagverblijfmamo.nl
12
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer

:
:
:
:
:

MaMo
Edisonstraat 29
1276GB HUIZEN
www.kinderdagopvangmamo.nl
32149363

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Gooi & Vechtstreek
Postbus 251
1400AG BUSSUM
035-6926377
N. de Jongh

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Huizen
: Postbus 5
: 1270AA HUIZEN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

25-08-2015
17-09-2015
Niet van toepassing
05-10-2015
05-10-2015
05-10-2015

: 12-10-2015

14 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-08-2015
MaMo te HUIZEN

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.
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