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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. 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico 
gestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD'en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. 
  
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij 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 kinderdagverblijf (KDV) De Boemeltrein: 
De Boemeltrein is een voormalig peuterspeelzaal die is geharmoniseerd tot kinderdagverblijf en 
wordt geëxploiteerd wordt door Stichting Kindercentrum 't Rovertje. De houder exploiteert in deze 
gemeente diverse locaties met kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Ook op de locatie 
waar De Boemeltrein is gevestigd vindt buitenschoolse opvang plaats. 
  
De Boemeltrein is gelegen in De Triolier, een openbare Jenaplan basisschool. 
Er vindt samenwerking plaats met de basisschool waardoor verschillende ontwikkelingen van 
kinderen worden bevorderd. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
 11-08-2016: Onderzoek voor registratie in verband met harmonisatie van peuterspeelzaal naar 

kinderdagverblijf. Uit het onderzoek bleken geen tekortkomingen.  
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Naar aanleiding van het huidige inspectieonderzoek, dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, 
blijkt dat KDV De Boemeltrein aan alle in dit rapport getoetste eisen uit de Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldoet.  
  
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 pedagogische praktijk; 
 voorschoolse educatie. 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Het oordeel van de inspecteur ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen door 
een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie van de pedagogische 
praktijk maakt de inspecteur gebruik van het Veldinstrument observatie kindercentrum (opgesteld 
door GGD Nederland, versie januari 2015). De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn 
aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
  
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basiscompetenties vanuit de Wet 
kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, 
namelijk:                                                                                                            
                                                                                                             
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden.                  
  
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
Dit blijkt uit de pedagogische observaties die hebben plaatsgevonden op de 
groep. De beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies in het 
pedagogisch beleidsplan. 
  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet 
op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen 
zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen. 
  
Tijdens de observatie wordt de verjaardag van één van de aanwezige kinderen gevierd. Vader en 
moeder zijn aanwezig om dit met de kinderen en beroepskrachten mee te vieren. Er wordt een 
kringetje gemaakt en beide ouders nemen plaats naast het jarige kind. Dat creëert ondanks alle 
spanning toch een veilige en geborgen situatie. 
  
In algemene zin zorgt men op de groep voor een gevoel van geborgenheid door alle kinderen de 
aandacht te geven. Zo worden alle handelingen en activiteiten duidelijk vooraf aangekondigd. 
  
Tijdens een dansje blijft een van de kinderen zitten. Het kind wordt toch enthousiast uitgenodigd 
door de beroepskracht om mee te doen maar het kind laat duidelijk merken daar op dat moment 
niets voor te voelen. Dat mag en kan op deze groep. De beroepskracht legt uit dat iedereen wordt 
uitgenodigd naar niets verplicht is. Ook hiermee worden kinderen in hun eigen waarde gelaten en 
is er oog voor waar een kind behoefte aan heeft. 
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De beroepskrachten en vrijwilliger communiceren veel met de kinderen. Er worden vaak 
complimentjes gegeven en kinderen krijgen een 'aai over de bol'. 
  
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
Er is veel oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Er wordt op veel momenten 
aandacht besteedt aan onder meer tellen (het aantal liedjes op een cd, motoriek (klappen, 
stampen, draaien, wiebelen) en muziek maken (met verschillende instrumenten). Doordat dit alles 
op een speelse manier wordt uitgevoerd zijn de kinderen enorm enthousiast en doen overwegend 
de meeste kinderen actief mee. Een enkeling vindt het wat onwennig en kijkt rustig de kat uit de 
boom. Ook dat wijst op respect voor het individuele kind.  
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van sociale competentie te komen. 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 
verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  
Op de groep wordt veel de nadruk gelegd op het groepsgebeuren. De verjaardag van een kindje 
wordt gezamenlijk gevierd, maar ook daarvoor en daarna worden er verschillende activiteiten 
gedaan in groepsverband. Kinderen worden gestimuleerd om met elkaar contact te maken. 
  
Tijdens de observatie is gezien dat de inrichting van de ruimte is afgestemd op de leeftijd van de 
kinderen. De inrichting is van dien aard dat er een gevarieerd spelaanbod is en dat dit aansluit bij 
de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Zo is er voldoende spel-, knutsel- en 
constructiemateriaal voorhanden en zijn er hoekjes voor de kinderen ingericht. 
  
Gedurende de observatie is er een veelheid aan momenten waargenomen waarbij er sprake is van 
wederzijdse communicatie. De aanwezige beroepskrachten stellen oprechte vragen en knopen 
gesprekjes aan. Ook prikkelen ze kinderen om bijvoorbeeld na het spelen het speelgoed weer op te 
ruimen. 
  
  
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.  
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 
  
Men hanteert heldere afspraken met de kinderen. Als een kind op een afspraak gewezen wordt, 
legt men steeds uit waarom die afspraak ertoe doet. Als een kind wat ruw met het 
aanwezige speelgoed gooit, laat de beroepskracht hem weten dat ze dat niet fijn vindt omdat 
het speelgoed zo stuk kan gaan. Twee andere kinderen doen wat vervelend tegen elkaar en 
worden gewaarschuwd op straffe van het uit elkaar worden gezet. Op een gegeven moment pakt 
een peuter kruimels van de grond op en wil die gaan opeten, maar dat wordt tijdig gesignaleerd 
door een van de beroepskrachten. Ze zegt "Dat is vies, bah, geef ze maar even aan mij dan gooi ik 
ze wel weg!". De volwassenen op de groep geven een goed signaal af naar de kinderen toe, door 
hun voorbeeldrol uiterst serieus te nemen. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. De emotionele veiligheid, persoonlijke 
ontwikkeling, sociale ontwikkeling en de overdracht van normen en waarden worden voldoende 
gewaarborgd. 
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Voorschoolse educatie 
 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. De groep bestaat daarbij 
uit maximaal 16 tegelijkertijd aanwezige kinderen.  
  
Kinderen die geïndiceerd zijn voor voor- en vroegschoolse educatie komen vier dagdelen naar De 
Boemeltrein. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde dat zij tenminste 10 uur per week 
voorschoolse educatie krijgen. 
  
De houder beschikt over een "VVE opleidingsplan 2017 Speelleergroep de Boemeltrein". Dit 
jaarplan geeft inzicht in o.a. de VVE-deskundigheidsbevordering van beroepskrachten. 
  
Het programma dat bij speelleergroep De Boemeltrein wordt gebruikt voor het aanbieden van 
voor- en vroegschoolse educatie is Startblokken: dit is een erkend programma. 
  
De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. Tevens 
beschikken deze medewerkers over een geldig VVE-
certificaat.                                                                    
  
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten en vrijwilliger) 
 Observaties (op de groep) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 VVE-certificaten (beroepskrachten) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (VVE opleidingsplan 2017 Speelleergroep de Boemeltrein) 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 verklaring omtrent het gedrag (VOG); 
 passende beroepskwalificatie; 
 opvang in groepen; 
 beroepskracht-kindratio. 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De toezichthouder heeft de VOG's van beide beroepskrachten en een vrijwilliger beoordeeld 
die tijdens de inspectie op de groep werkzaam zijn.  
  
Uit de toetsing blijkt dat de beroepskrachten over een binnen de kinderopvang geldig VOG 
beschikken, vallend binnen de continue screening in de kinderopvang. 
  
Medewerkers in de kinderopvang vallen sinds maart 2013 onder de zogenaamde continue-
screening. Hierdoor blijft doorlopend in beeld of er bezwaren zijn om personen in de kinderopvang 
werkzaam te laten (blijven) zijn. 
  
Het VOG van de vrijwilliger is afgegeven op 23-11-2015 en dus nog niet ouder dan twee jaar. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
  
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De toezichthouder heeft de diploma's van beide beroepskrachten beoordeeld die tijdens de 
inspectie op de groep werkzaam zijn. Beide beroepskrachten hebben de opleiding 
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) afgerond, waarbij één van de beroepskrachten hiervan 
een door het ministerie van OCW ondertekende 'verklaring afgelegd examen' overlegd. 
  
Uit de toetsing blijkt dat beiden beschikken over een voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie, zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.  
  
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Er wordt bij De Boemeltrein gewerkt met twee vaste stamgroepen. Dezelfde kinderen komen 
allemaal op dezelfde dagdelen in de week en elke groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Ook 
heeft elk kind maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er elk dagdeel dat het kind 
komt minimaal één aanwezig is. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Er zijn tijdens de inspectie geen overtredingen geconstateerd op de beroepskracht-kindratio op de 
groep. Er zijn voldoende beroepskrachten aanwezig in relatie tot het aantal aanwezige kinderen; 
namelijk 2 beroepskrachten op 14 kinderen. Daarnaast is er een vrijwilliger aanwezig. 
  
De beroepskracht-kindratio is tevens steekproefsgewijs over week 22 van 2017 gecontroleerd. Uit 
deze controle blijkt dat er ook in die periode geen overtredingen zijn geweest. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten en vrijwilliger) 
 Observaties (op de groep) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten (week 22) 
 Presentielijsten (week 22) 
 Personeelsrooster (week 22) 
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Overzicht getoetste 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) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

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 stagiaire, uitzendkracht of 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 een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : St. kindercentrum 't Rovertje locatie speelleergroep 

de Boemeltrein 
Website : http://www.rovertje.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting kindercentrum 't Rovertje 
Adres houder : Sint Jozefweg 30 
Postcode en plaats : 5953JN Reuver 
Website : www.rovertje.nl 
KvK nummer : 41063957 
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 :  JP Brizzi 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Beesel 
Adres : Postbus 4750 
Postcode en plaats : 5953ZK REUVER 
 
Planning 
Datum inspectie : 06-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 11-07-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 31-07-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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