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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items uit de Wet Kinderopvang beoordeeld. Met behulp van het 
model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het 
meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Daarnaast zijn binnen deze inspectie de 
nieuwe en gewijzigde kwaliteitseisen vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 
meegenomen. Deze Wet is per 01-01-2019 ingegaan. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in 
het rapport per onderdeel uitgewerkt. 
 
Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) BC Broekhin. 
BSO BC Broekhin Swalmen is onderdeel van Stichting Kinderopvang Swalmen. Deze organisatie 
exploiteert 5 kindercentra in de gemeente Swalmen en biedt dagopvang, peuteropvang en voor- en 
naschoolse opvang. 
   
BSO BC Broekhin Swalmen en biedt naschoolse opvang aan op dinsdag- en donderdagmiddag voor 
kinderen van 8-12 jaar. De groepsruimte bevindt zich in het voormalig tekenlokaal van 
scholengemeenschap BC Broekhin (voortgezet onderwijs). Het betreft een ruim lokaal waar diverse 
activiteiten kunnen worden georganiseerd. Het lokaal bevindt zich direct bij de hoofdingang van het 
gebouw. Ook kan de buitenruimte van school gebruikt worden; deze is aangrenzend aan het 
gebouw, in de nabijheid van de groepsruimte. 
 
De BSO staat met 20 kindplaatsen geregistreerd in het LRK. 
 
Inspectiegeschiedenis 
De BSO is op 15 mei 2018 van start gegaan. Tijdens het onderzoek na registratie in juni 2018 is 
gebleken dat de houder aan alle getoetste items uit de Wet Kinderopvang voldoet. De itemlijst 
achterin dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn van deze inspectie. 
 
Huidig jaarlijks onderzoek 
De bevindingen uit het onderzoek zijn gebaseerd op een locatiebezoek, een gesprek met 
de houder en de aanwezige beroepskrachten en een beoordeling op documenten. De getoetste 
items voldoen aan de Wet kinderopvang. 
 
De houder geeft in het gesprek aan dat de school (BC Broekin) gaat verhuizen, de locatie blijft 
tot de zomervakantie 2019 nog geopend. De BSO kan daarna geen gebruik meer maken van het 
lokaal; andere mogelijkheden worden onderzocht. 
 
Voor verdere toelichting en opmerkingen, zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 
‘advies aan College van B&W’. 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit domein zijn voorwaarden van de volgende items beoordeeld: 
 
 Pedagogisch beleid 
 Pedagogische praktijk 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Stichting Kinderopvang Swalmen heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan, met daarin een 
deel over de buitenschoolse opvang. In dit deel wordt de werkwijze van BSO Broekhin beschreven. 
Tijdens het onderzoek en de pedagogische observatie is gezien dat er conform het pedagogisch 
beleid wordt gewerkt. 
 
Conclusie 
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat op de buitenschoolse opvang conform 
het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De toezichthouder heeft gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 
4-13 jaar. Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische doelen die zijn benoemd in 
de memorie van toelichting bij de Wet Kinderopvang. Deze basisdoelen zijn: 
 het waarborgen van emotionele veiligheid 
 het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkelingen van persoonlijke competentie 
 het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie 
 socialisatie; het overdragen van waarden en normen 
  
Samenvatting van de waargenomen praktijk. 
De observatie vindt plaats op een donderdagmiddag, er zijn 13 kinderen aanwezig met 2 
beroepskrachten en 1 stagiair. Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. 
 
De kinderen hebben zich verdeeld over de diverse ruimtes waar de BSO gebruik van kan maken. 
Een aantal kinderen is buiten aan het spelen, een gedeelte is in de 'keuken' van school o.b.v. een 
beroepskracht pannenkoeken aan het bakken en een klein groepje bevindt zich in de groepsruimte. 
De kinderen zijn vrolijk en geconcentreerd bezig. Een tweetal vertelt spontaan tegen de 
toezichthouder dat ze het erg leuk vinden op deze BSO. Vol enthousiasme laten ze een creatief 
werkstuk zien dat ze met zijn allen gemaakt hebben. Ze zijn heel open over hun interesses en 
vertellen honderduit. 
 
De kinderen hebben de keuze uit diverse activiteiten, welke passend zijn voor de leeftijd en 
aansluiten op de interesse van de kinderen. De regels zijn duidelijk, dit blijkt onder andere uit het 
gebruik van de computer; de kinderen kennen de afspraken over de tijd en welke spellen gespeeld 
mogen worden. Deze middag is er een 'verrassingsbezoek'. Een muziekdocent van de plaatselijk 
harmonie komt samen met twee leerlingen uitleg geven over de dwarsfluit. Aansluitend zullen 
de leerlingen een muziekstuk spelen en daarna mogen de kinderen van de BSO het 
muziekinstrument uitproberen. 
 
Nagenoeg alle kinderen luisteren aandachtig. Een kind heeft niet zoveel zin en blijft wat achterin 
het lokaal staan. De beroepskracht merkt dit op en gaat in gesprek, zonder dat de anderen dat in 
de gaten hebben. Na het informeren waarom, een korte uitleg en wat aansporingen (''het duurt 
maar even, daarna kun je weer kiezen wat je wilt gaan doen'' en ''kom dan gaan we samen even 
luisteren'') lukt het de beroepskracht toch om het kind bij de groep te betrekken. Tot verbazing 
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staat het kind als eerste vooraan om zelf het muziekinstrument uit te proberen! De beroepskracht 
geeft het kind dan ook een groot compliment. 
 
Als het 'bezoek' weer weg is, gaan de kinderen vrolijk verder met hun spel. De kinderen zijn erg op 
hun gemak en kunnen goed met elkaar overweg, er wordt veel samengewerkt/gespeeld. Ze zijn 
ondernemend en tonen veel eigen initiatief, daar waar nodig schakelen ze de beroepskrachten in 
voor hulp of steun. De beroepskrachten reageren op een ongedwongen en warme manier. Wanneer 
ouders hun kind komen ophalen is er tijd voor uitwisseling van informatie en de kinderen kunnen 
vertellen/laten zien wat ze op de BSO hebben gedaan. 
 
Verder is waargenomen dat: 
- de beroepskrachten goed kunnen inschatten wanneer kinderen aandacht nodig hebben en 
reageren hier sensitief en responsief op; 
- de beroepskrachten de kinderen de ruimte geven bij het ontdekken van eigen vaardigheden: zelf 
doen en uit proberen; 
- positief gedrag wordt benoemd en er worden complimenten uitgedeeld; 
- er duidelijke afspraken en regels zijn. Kinderen weten wat van hun verwacht wordt, het kind 
wordt op het gedrag aangesproken en leren deel van een groep te zijn (wachten, aanpassen, 
accepteren, respecteren); 
- er een gevarieerd aanbod aan activiteiten is, deze zijn leeftijdgericht (8+ kinderen) en er wordt 
rekening gehouden met de behoefte en interesse van de kinderen; 
- de kinderen goed met elkaar over weg kunnen, kinderen sluiten ook buiten de eigen basisgroep 
vriendschappen af; 
- de beroepskrachten de kinderen het gevoel geven dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dit blijkt uit het 
feit dat de kinderen veel vertellen over zichzelf, hun gevoelens delen met de beroepskrachten en 
kinderen onderling hun emoties laten blijken. 
 
Conclusie 
De beroepskrachten handelen conform de vier basisdoelen en de uitgangspunten en 
werkinstructies in het pedagogisch werkplan. De houder biedt verantwoorde buitenschoolse 
opvang, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich 
bevinden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Swalmen juni 2018) 
 Pedagogisch werkplan (deel 4 Buitenschoolse opvang) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit onderdeel zijn voorwaarden van de volgende items beoordeeld: 
 
 VOG en Personenregister 
 Opleidingseisen 
 Aantal beroepskrachten 
 Inzet pedagogische beleidsmedewerkers 
 Stabiliteit van de opvang 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De inschrijving van de aanwezige beroepskrachten (2x) en de stagiaire (1x) is gecontroleerd. Deze 
personen zijn ingeschreven en gekoppeld in het Personen Register Kinderopvang. 
Ook de voor deze locatie aangewezen pedagogisch beleidsmedewerker is in het personenregister 
kinderopvang ingeschreven met een geldige VOG en is gekoppeld aan de houder. 
 
Conclusie 
Uit een steekproef blijkt dat de gecontroleerde personen in het bezit zijn van een VOG en zijn 
ingeschreven en in het personenregister, inclusief de houder zelf. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
Beroepskrachten 
De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. Er zijn geen beroepskrachten meertalige 
buitenschoolse opvang; dit wordt niet aangeboden. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De aan deze voorziening toegewezen pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een 
beroepskwalificatie van de A-lijst, namelijk HBO Pedagogiek. 
 
Conclusie 
De beroepskrachten en de pedagogische beleidsmedewerker beschikken over een passende 
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 
Werk. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
De toezichthouder heeft de inzet van de beroepskrachten in de weken voorafgaand aan het 
onderzoek gecontroleerd. De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 
beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald met 
de online rekentool welke beschikbaar is gesteld door de rijksoverheid. 
 
De aanwezigheidstijden (van/tot) van de kinderen wordt door de beroepskrachten bijgehouden in 
de groepstablet. 
 
Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaal aantal minimaal op het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten ten opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
 
Conclusie 
Uit de steekproef is gebleken dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal 
kinderen dat op deze locatie wordt opgevangen. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 
De beroepskrachten van BSO Broekhin zijn summier op de hoogte dat er een pedagogische coach 
ingezet gaat worden. Er is nog niets schriftelijk vastgelegd over de de wijze waarop de verplichte 
minimale uren in 2019 worden ingezet. 
 
Gezien het feit dat de exploitatie van buitenschoolse opvang op de Peelveldlaan in 
Swalmen wordt beëindigd (zomer 2019) is dit onderdeel voor deze locatie niet verder beoordeeld. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
BSO Broekhin bestaat uit 1 basisgroep met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde rondom basisgroepen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 Plaatsingsoverzicht (schooljaar 2018/2019) 
 Presentielijsten (febr/mrt 2019) 
 Personeelsrooster 



 

8 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-03-2019 

bso BC Broekhin Swalmen te Swalmen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit onderdeel zijn voorwaarden van de volgende items beoordeeld: 
 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Er is voor  heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid is een vast onderwerp in 
het werkoverleg. De beroepskracht geeft tijdens het onderzoek op locatie aan dat er geen 
aanleidingen/wijzigingen hebben plaatsgevonden en dat het beleid Veiligheid en Gezondheid van 
2018 voor deze locatie nog actueel is. Er hebben zich in het afgelopen jaar geen 
ongezonde/onveilige situaties voorgedaan. 
 
De vaste beroepskrachten op de BSO zijn in het bezit van een geldig certificaat conform de in de 
Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
 
Conclusie 
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform 
het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld en dat gedurende de buitenschoolse opvang 
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Iedere kinderopvang is sinds 2013 verplicht te werken met een meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Per 2019 geldt dat er in de meldcode een afwegingskader moet zijn 
opgenomen. 
 
Met ingang van 1 januari 2019 werkt BSO BC Broekhin volgens het protocol ‘Kindermishandeling 
en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’. Dit is uitgebreid met een afwegingskader. 
In hetzelfde protocol is ook de meldplicht opgenomen. 
 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de vernieuwde meldcode. Dit is recent besproken in het 
teamoverleg, de meldcode-app is geïnstalleerd op de groeps I-pad en de beroepskrachten zijn in 
het bezit van een 'meldcode-waaier'. 
 
Conclusie 
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 EHBO certificaten 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (2018) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d 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 van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

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 basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 
gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : bso BC Broekhin Swalmen 
Website : http://www.kinderopvangswalmen.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000012066832 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang Swalmen 
Adres houder : Gevaren 3 
Postcode en plaats : 6071BP Swalmen 
Website : www.kinderopvangswalmen.nl 
KvK nummer : 12066832 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Roermond 
Adres : Postbus 900 
Postcode en plaats : 6040AX ROERMOND 
 
Planning 
Datum inspectie : 21-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 18-04-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 15-05-2019 
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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. 
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