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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. 
 
 
Beschouwing 
Betsie Boe is in maart 2014 van start gegaan met een kleinschalig agrarisch kinderdagverblijf aan 
de Mosbroekseweg 4 in Waalre. 
Kinderdagverblijf Betsie Boe is gevestigd op de boerderij van de familie van den Broek "De 
Rottein", in het bedrijfsgedeelte van de oude, karakteristieke langgevelboerderij. In 2012 is er een 
nieuwe stal gebouwd waar 60 koeien worden gehouden. Behalve koeien zijn er op de boerderij ook 
kalfjes, konijnen, kippen, schapen en geiten. 
Betsie Boe biedt opvang aan kinderen in een groene, natuurlijke omgeving met ruimte, rust en 
respect waardoor kinderen veilig kunnen spelen en ontwikkelen. De agrarische omgeving sluit aan 
bij de belevingswereld van het jonge kind. De buitenlucht, dagelijkse verzorging van dieren en een 
kijkje bij de werkzaamheden op en rond de boerderij bieden daarvoor veel mogelijkheden. 
 
De dagopvang groep de Koetjes beschikt over een ruime lichte groepsruimte in de voormalige stal. 
In de  verbouwde naastgelegen schuur is per januari 2017 een BSO groep geopend en een tweede 
dagopvang groep genaamd de Kalfjes. In de ruimte van de buitenschoolse opvang wordt op 
maandag, dinsdag en donderdagochtend peuteropvang aangeboden. 
Op de eerste verdieping van deze ruimte is een tweede BSO-groep, een personeelsruimte en het 
kantoor van de houder ingericht. 
 
Betsie Boe is aangesloten bij De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). De VAK ondersteunt 
agrariërs bij het starten en exploiteren van een kinderdagverblijf op de boerderij. Zij leveren een 
totale formule die is samengevat in een kwaliteitszorgsysteem. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Vanaf 2014 wordt het dagverblijf jaarlijks onaangekondigd door de GGD bezocht. De getoetste 
items voldeden tijdens deze inspecties steeds aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
 
Huidige inspectie 
Op maandag 6 mei 2019 heeft er een onaangekondigde inspectie plaats gevonden. In dit 
inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico 
gestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de domeinen pedagogisch klimaat en 
personeel en groepen.   
 
Conclusie 
Alle getoetste items voldoen aan de Wet Kinderopvang. 
 
LRK 
In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat het kindercentrum met maximaal 48 
kindplaatsen geregistreerd onder het nummer 234017478. 
 
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit domein is gekeken of er in de praktijk wordt gehandeld volgens het pedagogisch 
beleidsplan. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt beoordeeld of er sprake is 
van verantwoorde  dagopvang waarbij zorg gedragen wordt voor de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar. 
  
 
Pedagogisch beleid 
Kindcentrum Betsie Boe hanteert een pedagogisch beleidsplan vanuit Vereniging Agrarische opvang 
(VAK) waarin het binnen de organisatie geldende beleid verwoord is. 
Daarnaast is er voor het kinderdagverblijf (KDV) een eigen pedagogisch werkplan met het locatie 
gebonden beleid.  
Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder er voor zorgt dat er in de praktijk conform het 
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
 
Pedagogische praktijk 
Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst 
of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het 
kader van het bieden van verantwoorde dagopvang(Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2). 
 
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 
volgt een praktijkvoorbeeld gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 
  
In het pedagogisch werkplan staat onder ander beschreven (één citaat): 
Wij gaan zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten, ook als het weer minder 
goed is. Wij bieden in de buitenruimte van Betsie Boe uiteenlopende activiteiten 
aan. Samen met een pedagogisch medewerker worden bijvoorbeeld de dieren 
door de kinderen verzorgd. 
 
Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 
uitgevoerd. 
 
Observatie: maandag 6-5-2019 van 13.30 tot 15.30 uur. 
 
De beroepskrachten communiceren op een vriendelijke manier met de kinderen en zijn beschikbaar 
voor hen. Bij de ene groep wordt gezamenlijk een spelletje gedaan op de mat. De beroepskracht 
heeft hierbij aandacht voor alle kinderen. 
Bij de andere groep is gezien dat ze gezamenlijk naar buiten gaan. Alle kinderen krijgen laarsjes en 
een overal aan. Buiten stampen de kinderen in de plassen en mogen kinderen mee naar de 
koeienstal waar ze bijvoorbeeld het hooi kunnen vegen of naar het melken van de koeien kunnen 
kijken. De beroepskrachten geven aan meerdere malen per dag naar buiten te gaan. Er is een 
uitdagende buitenruimte waar kinderen ruimte hebben om op ontdekking te gaan en in contact te 
komen met dieren. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (6-5-2019) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observatie(s) (6-5-2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (Handboek VAK -formule, versie 2, 8-11-2017) 
 Pedagogisch werkplan (Kinderdagverblijf Betsie Boe, 0 tot 4 jaar, versie 3, januari 2019) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein wordt het volgende getoetst: 
 
 Inschrijving en koppeling personenregister kinderopvang 
 Opleidingseisen en inzet van leerlingen 
 Aantal beroepskrachten 
 Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
De beroepskrachten, houder/locatiemanager, pedagogisch beleidsmedewerker en andere 
structureel aanwezigen staan op een juiste wijze ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang. De houder heeft zorg gedragen voor de koppeling in het personenregister 
kinderopvang. 
 
Tijdens de inspectie zijn er geen stagiairs aanwezig. 
 
De houder heeft er zorg voor gedragen dat een recent gestarte beroepskracht zijn werkzaamheden 
kon aanvangen na inschrijving en koppeling aan de betreffende houder in het personenregister 
kinderopvang. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma's van 5 aanwezige 
beroepskrachten ingezien. Deze beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De houder en een beroepskracht vervullen de functie als pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach. Één pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de 
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
De andere pedagogisch beleidsmedewerker is nog in opleiding (Branche erkende opleiding). De 
houder kan aantoonbaar maken dat de pedagogisch beleidsmedewerker naar verwachting de 
kwalificatie vóór 1 januari 2021 behaalt. Hiermee voldoet de houder aan de overgangsregeling. 
 
Er worden geen stagiairs of beroepskrachten in opleiding ingezet als pedagogisch medewerker. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende 
beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 
 
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. Op de peutergroep wordt niet afgeweken van de beroepskracht kindratio. 
 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder een achterwacht heeft ingesteld en de 
werkzame personen hierover heeft geïnformeerd. 
 
Wanneer er tijdens de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten slechts één beroepskracht 
in het kindercentrum wordt ingezet, is tenminste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
De wijze waarop de verdeling van de uren aan pedagogisch beleidsmedewerker/coach schriftelijk 
wordt vastgelegd kan nog niet worden beoordeeld door de toezichthouder. Dit is vanwege het feit 
dat de houder van een kindercentrum dit 'jaarlijks' dient te bepalen. (zie Besluit kwaliteit 
kinderopvang, artikel 8, lid 3.) 
De houder heeft in het pedagogisch werkplan het aantal FTE, pedagogisch medewerkers in 
dienst en het aantal locaties vastgelegd. Echter is de wijze waarop de uren verdeeld worden over 
de verschillende centra nog niet vastgelegd. 
Het bovengenoemde besluit is per 01-01-2019 in werking getreden, waardoor de houder in 2019 
de tijd heeft om de invulling van het besluit aantoonbaar te maken. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Elk kind wordt in één stamgroep opgevangen. De 
groep Pinken is geopend op maandag-. dinsdag- en donderdagochtend 
 
Stamgroep  Leeftijd  Maximaal aantal kinderen Aanwezige kinderen  
Koetjes 0-4 jaar 16 15 waarvan 1 onder 1 jaar 
Kalfjes 0-4 jaar 16 13 waarvan 1 onder 1 jaar 
Pinken 2-4 jaar 16 niet aanwezig 
 
De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke 
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 
toegewezen. Op de gang hangen foto's van de aanwezige beroepskrachten. 
 
De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste twee vaste beroepskrachten zijn 
toegewezen aan kinderen in de leeftijd tot één jaar. 
 
De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste drie vaste beroepskrachten zijn 
toegewezen aan kinderen in de leeftijd vanaf 1 jaar. De groep de pinken is geopend sinds 1-1-
2019. Vanwege het kindaantal is er op sommige dagen één beroepskracht aanwezig. Besproken is 
dat er een vaste tweede of vaste invalkracht ingezet moet worden als de vaste beroepskracht niet 
aanwezig kan zijn. 
 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. Tevens is de 
mentor een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met 
de ouders 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
Geconstateerd is dat de Nederlandse voertaal wordt gebruikt. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observatie(s) (6-5-2019) 
 Personen Register Kinderopvang (aanwezige beroepskrachten, houder, vrijwilliger, pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach) 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (5 beroepskrachten, 2 pedagogisch 

beleidsmedewerker) 
 Presentielijsten (week 17 en 18) 
 Personeelsrooster (week 17 en 18) 
 brief ouders bevestiging wijziging opvangtijden (1 kind) 
 praktijkmap Training Kikki, pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de 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 een kindercentrum 
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 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. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 
Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt 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 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang 
ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een 
volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het 
kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 
stamgroep zijn toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 



 

9 van 11 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-05-2019 
Agrarisch Kinderdagverblijf Betsie Boe te Waalre 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Agrarisch Kinderdagverblijf Betsie Boe 
Vestigingsnummer KvK : 000017279926 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : De Rottein 
Adres houder : Mosbroekseweg 4 
Postcode en plaats : 5581VL Waalre 
KvK nummer : 17279926 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. de W. 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Waalre 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5580GA WAALRE 
 
Planning 
Datum inspectie : 06-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 14-05-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 11-06-2019 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


