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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.

Tijdens dit onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er sprake is van een 
zogeheten risicogestuurd onderzoek. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectie-
activiteiten bepaald. Deze inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties.

Beschouwing
De beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in 
het rapport per domein verder uitgewerkt.

Algemene kenmerken
Sportieve Naschoolse Opvang Leusden (SNO Leusden) aan de Bavoortseweg 2 is gevestigd in de 
sportkantine van voetbalvereniging Roda ' 46. SNO Leusden heeft de beschikking over twee 
groepsruimtes, namelijk de sportkantine en de bestuurskamer.

De nadruk ligt bij deze opvang op sport activiteiten. Kinderen hebben ook de mogelijkheid om 
andere activiteiten te doen.

De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerd 
met maximaal 57 kindplaatsen per dag en is geopend sinds augustus 2011. De locatie bestaat uit 
drie basisgroepen, onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën.
   
Recente inspectiegeschiedenis

 22-04-2014: Jaarlijks onderzoek. Uit dit onderzoek komt naar voren dat niet werd voldaan aan 
de items 'Opvang in groepen' en 'Beroepskracht-kindratio';

 03-07-2014: Nader onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen.
 20-04-2015: Jaarlijks onderzoek. Uit dit onderzoek komt naar voren dat niet werd voldaan aan 

de items 'Opvang in groepen' en 'Beroepskracht-kindratio';
 22-10-2015: Nader onderzoek. Uit dit onderzoek komt naar voren dat niet werd voldaan aan 

het item 'Beroepskracht-kindratio';
 06-12-2015: Nader onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen.
 02-02-2016: Incidenteel onderzoek. Positief advies voor een uitbreiding van 50 naar 57 

kindplaatsen.

Herstelafspraken
 14-04-2016: Jaarlijks onderzoek. Herstelafspraak voor de items 'pedagogisch beleid', 

'verklaring omtrent het gedrag' en 'risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid'.

Per 1 april is de gemeente Leusden met een nieuw handhavingsbeleid gestart. Dit houdt in dat de 
GGD bij een tekortkoming een herstelafspraak kan maken. Deze herstelafspraak geeft de houder 
de mogelijkheid om de overtreding binnen vier weken op te heffen. Per item kan er maximaal één 
keer een herstelafspraak gemaakt worden. Wordt er in de twee opvolgende jaren een overtreding 
binnen hetzelfde item geconstateerd, dan zal de overtreding in het rapport beschreven worden.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek na registratie zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen 
onderzocht:
 ‘Pedagogisch klimaat’;
 ‘Personeel en groepen’;
 ‘Veiligheid en gezondheid’;
 ‘Accommodatie en inrichting’;
 ‘Ouderrecht’
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Conclusie
De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn
onderzocht.

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

Pedagogisch klimaat

Binnen het onderdeel pedagogisch klimaat wordt het pedagogisch beleid en de uitvoering in de 
praktijk beoordeeld. Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk 
komt tot stand door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie.

Het pedagogische beleid dient te leiden tot verantwoorde kinderopvang, dat wil zeggen dat 
kindercentra moeten zorgen voor de volgende pedagogische basisdoelen:

 emotionele veiligheid
 persoonlijke competentie
 sociale competentie
 waarden en normen

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk'.
Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal criteria waar de 
toezichthouder op let bij de observatie.
Onder het kopje ‘pedagogische praktijk’ zijn een aantal observatiecriteria in de tekst cursief gezet.

Pedagogisch beleid

De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Tijdens de inspectie voldoet de inhoud van 
het pedagogisch beleidsplan niet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.

Herstelafspraak
Er is een herstelafspraak gemaakt waarbij de houder van 20-04-2016 tot 18-05-2016 in de 
gelegenheid is gesteld om onderstaande punten toe te voegen aan het pedagogisch beleidsplan:

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 
aanwezig is.

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.

Per 1 april is de gemeente Leusden met een nieuw handhavingsbeleid gestart. Dit houdt in dat de 
GGD bij een tekortkoming een herstelafspraak kan maken. Deze herstelafspraak geeft de houder 
de mogelijkheid om de overtreding binnen vier weken op te heffen. Per item kan er maximaal één 
keer een herstelafspraak gemaakt worden. Wordt er in de twee opvolgende jaren een overtreding 
binnen hetzelfde item geconstateerd, dan zal de overtreding in het rapport beschreven worden.

Indien vóór 18 mei 2016 het aangepaste pedagogisch beleidsplan is toegestuurd, zal het document 
opnieuw beoordeeld worden. Indien bovenstaande tekortkoming voldoende is beschreven, zal de 
tekortkoming worden opgeheven.

De houder heeft hier gebruik van gemaakt en het aangepaste pedagogisch beleidsplan op 17 mei 
2016 aan de GGD toegestuurd. Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de eisen uit de wet.

Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang.
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Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

Ten tijde van het inspectiebezoek zijn er vijf beroepskrachten en drie stagiaires aanwezig. De 
observatie van de pedagogische praktijk heeft in de middag plaats gevonden op alle drie de 
groepen.
Gedurende de volgende momenten heeft een pedagogische observatie plaats gevonden:
 Eet- en drinkmoment
 Gestructureerde sportactiviteiten
 Vrij spelen
  
Emotionele veiligheid 
'Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 
nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de 
situatie.'

Observatie
Op het sportveld wordt er met een groep kinderen onder begeleiding van de beroepskracht een 
tikspel gespeeld. Beroepskracht: "X, jij wordt ook tikker. Oke, steek maar over! Rennen X, rennen 
X. Netjes hoor, heel goed gedaan jongens." Kinderen worden tijdens het spel aangemoedigd en 
gecomplimenteerd door de beroepskracht. Kinderen uiten tijdens het spel veel enthousiasme.

Conclusie
Kinderen uiten emoties die passend zijn bij de situatie. De beroepskrachten dragen bij aan de 
aangename sfeer in de groep.

Overdracht van normen en waarden
'De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 
gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’.'

Observatie
 Op het sportveld zijn kinderen aan het spelen. Beroepskrachten lopen rond op de velden en 

begeleiden activiteiten. Eén beroepskracht is met een aantal kinderen aan het praten en merkt
op dat een kind op iets aan het kauwen. "Heb jij nou kauwgom in je mond?, vraagt de 
beroepskracht. Het kind geeft aan het op de grond gevonden te hebben. Beroepskracht: "Ja, 
maar dat mag je niet zomaar van de grond afpakken en in je mond doen. Dat is heel vies 
hoor. Die heeft iemand in zijn mond gehad, dat is toch niet lekker?" Het kind geeft aan de 
kauwgom te willen proeven. Beroepskracht: "Die moet je niet proeven, die moet je lekker op 
de grond laten liggen." Het kind verwijdert de kauwgom uit haar mond en gaat verder spelen.

 Tijdens het eet- en drinkmoment mogen kinderen één voor één vertellen wat ze in het 
weekend gedaan hebben. Een kind geeft aan een taartje te hebben gegeten. "Was er iemand 
jarig?", vraagt de beroepskracht. Kind: 'nee, ik ging stiekem pikken' waarop de beroepskracht 
reageert: "Maar mag dat, pikken?" kind: 'nee'. Beroepskracht: "Dat is toch niet lief. Wist 
mama dat?" Er ontstaat een groepsgesprek waarin zowel kinderen als de beroepskracht een 
bijdrage leveren aan het gesprek.

Conclusie
Kinderen worden op een passende wijze begeleid bij het aanleren van normen en waarden. Er 
wordt uitgelegd waarom iets niet kan of mag en welk gedrag wel bij die situatie hoort.

Conclusie
Uit de observaties is gebleken dat de uitvoering van de pedagogische praktijk voldoet aan de eisen 
uit de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
 Observaties (11 april tussen 15:30 en 17:00 uur)
 Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten, 
stagiaires en vrijwilligers gecontroleerd. De aanwezige personen vormen de steekproef voor dit 
onderzoek.

De verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten zijn geldig. De verklaringen omtrent 
het gedrag van één vrijwilliger (03-03-2014) en één stagiair (08-07-2013) zijn niet geldig. Een 
verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire of vrijwilliger mag niet ouder zijn dan twee jaar.

De houder heeft direct aangegeven dat de twee personen niet ingezet zullen worden totdat er een 
geldige verklaring omtrent het gedrag is overgelegd. Om deze reden is er geen schriftelijk bevel 
afgegeven.

Herstelafspraak
Per 1 april is de gemeente Leusden met een nieuw handhavingsbeleid gestart. Dit houdt in dat de 
GGD bij een tekortkoming een herstelafspraak kan maken. Deze herstelafspraak geeft de houder 
de mogelijkheid om de overtreding binnen vier weken op te heffen. Per item kan er maximaal één 
keer een herstelafspraak gemaakt worden. Wordt er in de twee opvolgende jaren een overtreding 
binnen hetzelfde item geconstateerd, dan zal de overtreding in het rapport beschreven worden.

Indien er vóór 10 mei 2016 twee geldige verklaringen omtrent het gedrag van de vrijwilliger 
en stagiaire zijn overgelegd met de GGD, zal de tekortkoming worden opgeheven.

De locatieverantwoordelijke heeft op 19 april 2016 twee geldige verklaringen omtrent het gedrag 
toegestuurd, waardoor de overtreding is opgeheven.

Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot 'Verklaring omtrent het gedrag' 
zoals beschreven in de Wet Kinderopvang.

Passende beroepskwalificatie

Tijdens de inspectie zijn de diploma's van de aanwezige beroepskrachten gecontroleerd. Het 
aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek.

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang.

Conclusie
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao 
kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

De locatie biedt opvang voor maximaal 57 kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar.

SNO Leusden beschikt over drie basisgroepen:

 Ministars voor kinderen van 4 en 5 jaar
 Superstars voor kinderen vanaf 6 jaar
 Youngstars voor kinderen vanaf 6 jaar
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Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de opvang in groepen zoals 
beschreven in de Wet Kinderopvang.

Beroepskracht-kindratio

Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding 
tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in 
overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen.

Op het moment van inspectie zijn er drie basisgroepen geopend:
 Ministars met 19 kinderen en twee beroepskrachten
 Youngstars met 17 kinderen en twee beroepskrachten
 Superstars met 9 kinderen en één beroepskracht
  
Conclusie 
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten 
ingezet.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Op het kindercentrum wordt Nederlands gesproken.

Conclusie
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Meneer van den Hoven)
 Interview anderen (Aanwezige beroepskrachten)
 Observaties (11 april tussen 15:30 en 17:00 uur)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten (week 12-14)
 Personeelsrooster (week 12-14)
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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 betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties 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.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De locatie beschikt over een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Tijdens de inspectie 
voldoet de inhoud van de risico-inventarisatie veiligheid niet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet 
kinderopvang omdat de buitenruimte niet geïnventariseerd is.

Herstelafspraak
Er is een herstelafspraak gemaakt waarbij de houder van 20-04-2016 tot 18-05-2016 in de 
gelegenheid is gesteld om onderstaande punten toe te voegen aan de risico-inventarisatie 
veiligheid:
 De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen 

toegankelijke ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte

Per 1 april is de gemeente Leusden met een nieuw handhavingsbeleid gestart. Dit houdt in dat de 
GGD bij een tekortkoming een herstelafspraak kan maken. Deze herstelafspraak geeft de houder
de mogelijkheid om de overtreding binnen vier weken op te heffen. Per item kan er maximaal één 
keer een herstelafspraak gemaakt worden. Wordt er in de twee opvolgende jaren een overtreding 
binnen hetzelfde item geconstateerd, dan zal de overtreding in het rapport beschreven worden.

Indien vóór 18 mei 2016 de aangepaste risico-inventarisatie is toegestuurd, zal het document 
opnieuw beoordeeld worden. Indien bovenstaande tekortkoming voldoende is beschreven, zal de 
tekortkoming worden opgeheven.

De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de aangepaste risico-inventarisatie veiligheid op 17 
mei 2016 aan de GGD toegestuurd. De risico-inventarisatie veiligheid voldoet aan de eisen uit de 
wet.

Conclusie
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang.

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. SNO Leusden maakt gebruik van 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' versie: 
2014/2015 welke is afgeleid van de meldcode van de Brancheorganisatie Kinderopvang versie: juli 
2013

Uit een interview met de beroepskracht en locatiemanager komt naar voren dat de kennis van de 
meldcode kindermishandeling door trainingen en tijdens de teamvergaderingen wordt bevorderd.

Conclusie
De houder bevordert de kennis ten aanzien van de meldcode volgens de kwaliteitseisen uit de Wet 
kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
 Risico-inventarisatie veiligheid (april 2015)
 Risico-inventarisatie gezondheid (april 2015)
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 Actieplan veiligheid (april 2015)
 Actieplan gezondheid (april 2015)
 Meldcode kindermishandeling (versie 2014/2015)



11 van 21
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 11-04-2016
SNO Leusden te LEUSDEN

Accommodatie en inrichting

Binnen dit domein is gekeken naar de inrichting en het aanwezige spel en ontwikkelingsmateriaal 
van zowel de binnen- als de buitenruimte.

Binnenruimte

SNO Leusden heeft beschikking over twee groepsruimtes, namelijk de kantine en de 
'vergaderruimte'.

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar.

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. Kinderen hebben de beschikking over onder andere knutsel-, spel- en 
sportmateriaal.

Conclusie
De binnenruimte van 324,99m² voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang.

Buitenspeelruimte

SNO Leusden heeft de beschikking over de aangrenzende sportvelden. Deze buitenspeelruimte is 
voldoende groot voor de opvang van 57 kinderen.

Kinderen hebben de beschikking over spel- en sportmateriaal.

Conclusie
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.

Gebruikte bronnen:
 Observaties (11 april tussen 15:30 en 17:00 uur)
 Inspectierapport februari 2016
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Ouderrecht

Binnen dit domein wordt getoetst op welke manier ouders worden geïnformeerd over het beleid 
van het kindercentrum.
Tevens wordt beoordeeld hoe de klachtenprocedure van het kindercentrum vorm is gegeven en of 
ouders hier op de juiste wijze over zijn geïnformeerd.

Informatie

De houder informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid door 
onder andere de website en nieuwsbrieven.

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen door 
middel van de website en tijdens een intakegesprek onder de aandacht van ouders.

Conclusie
De informatie voor ouders voldoet aan de onderzochte kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang

Oudercommissie

Het reglement van de oudercommissie voldoet aan de gestelde eisen

De houder heeft voor dit kindercentrum een oudercommissie ingesteld, bestaande uit vier leden.

Op 20 april 2016 heeft de GGD aan de oudercommissie per e-mail een vragenlijst gestuurd. In 
deze vragenlijst staan een aantal vragen over de huidige gang van zaken ten aanzien van:

 de informatievoorziening voor de ouders;
 de kwaliteit van de opvang;
 het reglement van de oudercommissie;
 de voorwaarden ten aanzien van de oudercommissie;
 of de oudercommissie het afgelopen jaar beroep gedaan op de Geschillencommissie.

Op deze vragenlijst, welke op 20 april aan de oudercommissie is gestuurd, is tot op heden geen 
respons ontvangen. Op deze mail is tot op heden geen respons ontvangen, waardoor een 
aantal voorwaarden met betrekking tot de oudercommissie niet kunnen worden beoordeeld.

Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang ten aanzien van de 
oudercommissie.

Klachten en geschillen 2016

De wettelijke vereisten ten aanzien van de behandeling van klachten zijn per 1 januari 2016 
gewijzigd. Hieronder is beschreven of de houder voldoet aan de wettelijke vereisten zoals deze 
vanaf januari 2016 van kracht zijn.

De locatie is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Conclusie
De houder voldoet aan de onderzochte eisen ten aanzien van ‘klachten en geschillen 2016’ uit de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen geldig vanaf januari 2016.

Klachten 2015 en voorgaande jaren
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De wettelijke vereisten ten aanzien van de behandeling van klachten zijn per 1 januari 2016 
gewijzigd. Hieronder is beschreven of de houder voldoet aan de wettelijke vereisten zoals deze tot 
en met 31 december 2015 van kracht waren.

De houder had een regeling voor de behandeling van klachten van ouders en de oudercommissie 
die voldeed aan de beschreven eisen. De locatie was aangesloten bij Stichting klachtencommissie 
Kinderopvang (SKK).

Er zijn in het jaar 2015 over deze locatie geen externe klachten gemeld.

Conclusie
De houder voldoet aan de onderzochte eisen ten aanzien van ‘klachten’ uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen geldig tot en met 31 december 2015.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Meneer van den Hoven)
 Interview anderen (Aanwezige beroepskrachten)
 Reglement oudercommissie
 Notulen oudercommissie
 Website (http://www.snoleusden.nl/klachten/)
 Nieuwsbrieven
 Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector
 Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten.
(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 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 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

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)
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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)

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)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 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)

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de 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

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(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)

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode.
(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 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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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)

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 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)
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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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse 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, buitenlandse 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

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)
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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)

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)

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)

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen
én
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid.
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen 2016

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van:
a) geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht.
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten 2015 en voorgaande jaren

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
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De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : SNO Leusden
Website : http://www.snoleusden.nl
Aantal kindplaatsen : 57

Gegevens houder
Naam houder : SNO Leusden
Adres houder : Waterlinie 10
Postcode en plaats : 3831SR LEUSDEN
Website : www.snoleusden.nl
KvK nummer : 51302047
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD regio Utrecht
Adres : Postbus 51
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST
Telefoonnummer : 030-6086086
Onderzoek uitgevoerd door : M. Ruijter

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Leusden
Adres : Postbus 150
Postcode en plaats : 3830AD LEUSDEN

Planning
Datum inspectie : 11-04-2016
Opstellen concept inspectierapport : 18-05-2016
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 06-06-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-06-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 10-06-2016

Openbaar maken inspectierapport : 10-06-2016
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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.


