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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. 
 
Op 28-02-2017 is Kinderdagverblijf Nijntje van Stichting Kom Kinderopvang in opdracht van de 

gemeente Epe bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
  
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

  
 Pedagogische praktijk 
 Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s 

 Groepsgrootte 
 Beroepskracht-kind-ratio 
  
Omdat dit kinderdagverblijf wordt gesubsidieerd voor vroeg- en voorschoolse educatie worden ook 
de voorwaarden daaromtrent meegenomen in de toetsing. 

 

 
Beschouwing 
 

Kinderdagverblijf (KDV) Nijntje maakt onderdeel uit van Kom kinderopvang op maat. De 
organisatie heeft 14 locaties in de gemeente Epe. Het kinderdagverblijf biedt opvang in horizontale 

groepen. Tijdens de inspectie zijn twee baby - en twee peutergroepen geopend. Het 
kinderdagverblijf is alle dagdelen door de week geopend. 
  
Inspectiegeschiedenis 

 Tijdens de inspectie van 22-09-2014 is een tekortkoming geconstateerd op het onderdeel 
Voorschoolse educatie. 

 Tijdens de inspectie van 25-08-2105 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. Wel werd 
destijds de aanbeveling gegeven om de capaciteit van 95 kindplaatsen naar 68 kindplaatsen 
aan te passen. Dit is niet gewijzigd in het LRKP. 

 Tijdens de inspectie van 04-05-2016 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd.  
  

Bevindingen op hoofdlijnen 
Bijna alle voorwaarden zijn voldaan. Er is een tekortkoming geconstateerd op het onderdeel 

Voorschoolse educatie. In onderstaand rapport is verdere toelichting te lezen. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
 waarborging emotionele veiligheid; 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

 ontwikkeling van sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 

  
Aangezien deze locatie gesubsidieerd wordt in het kader van vroeg- en voorschoolse educatie is 
gecontroleerd of wordt voldaan aan de eisen die volgen uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie. Dit onderdeel komt als laatste aan bod binnen dit domein 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
De observatie vond plaats op dinsdagochtend in de vakantie. Op deze ochtend zijn er 4 groepen 
geopend. 
  
Er is geobserveerd op de groepen: Boris Beer, Nijntje Pluis en Betje Pig. 
  

De volgende momenten zijn geobserveerd: 
  
 brengen 
 vrij spelen 
 opruimen 
 kring 
 fruit eten 

  

Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
  
Het waarborgen van emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

  
Respectvol contact 
Aantal kinderen zitten aan tafel met Duplo te bouwen. Een meisje begint te huilen. De 
beroepskracht hoort dat, loopt naar haar toe en vraagt: "wat is er aan de hand meisje?" Het meisje 
reageert niet, maar stopt met huilen. "Of weet je het zelf niet waarom je moest huilen?" vraagt de 
beroepskracht. Het meisje gaat vervolgens verder spelen. De beroepskracht gedraagt zich sensitief 

en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar 
adequaat op. 

  
Respectvolle intimiteit 
Een jongetje wordt door zijn mama gebracht. Na de overdracht wordt er afscheid genomen. De 
beroepskracht vraagt aan het hem bij welke deur hij uit wilt zwaaien. Dan begint het jongetje te 
huilen en de beroepskracht tilt hem op en troost hem. Ze zegt: “mama komt straks weer terug". 

De beroepskracht probeert hem vervolgens af te leiden met het doen van spel suggesties. Het 
jongetje geeft aan het niet te willen. De beroepskracht neemt hem vervolgens op schoot.  
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Het jongetje lijkt dit prettig te vinden. Als de beroepskracht vraagt of hij bij haar op schoot wil 
blijven zitten, geeft hij aan dit te willen. Ondertussen komt een andere moeder een kind brengen. 
De beroepskracht begroet het kind en vervolgens komt er een overdracht. De beroepskracht heeft 
een vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij hebben een professionele 
werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact. Bij iedere vorm van 

fysieke intimiteit laat de beroepskracht zich leiden door de reactie van het kind. 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competentie  
De kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 
  
Taalverrijking 

  
Observatie 1: 

De beroepskracht en de kinderen gaan in de kring. De beroepskracht zingt een 'goedemorgen 
liedje’. De kinderen doen niet mee. De beroepskracht stimuleert de kinderen om mee te zingen. Als 
een meisje mee zingt zegt de beroepskracht: "X zingt met mij mee, wat goed zeg!" Na het liedje 
doet de beroepskracht een namen rondje en betrekt de kinderen hierbij. Ze benoemen elkaars 

naam. Vervolgens wordt het dagprogramma doorgesproken en gaan de kinderen fruit eten. De 
beroepskracht vraagt wat voor fruit ze allemaal hebben en deze worden allemaal benoemd door de 
kinderen. 
  
Observatie 2: 
De 4 kinderen van 0-2 jaar zitten allemaal aan tafel. De beroepskracht vertelt dat ze allemaal 
gegeten en gedronken hebben. De beroepskracht heeft een mand met voorwerpen en foto's. Ze 

haalt wat voorwerpen eruit zoals een eendje en een foto van een eend. De beroepskracht laat deze 
zien aan de kinderen, vraagt wat voor een dier dat is en zingt vervolgens het liedje 'alle eendjes 
zwemmen in het water'. Daarna pakt de beroepskracht een molentje en blaast er tegen aan. De 

kinderen kijken aandachtig. De beroepskracht vraagt of de kinderen ook willen blazen. Alle 
kinderen komen aan de beurt. De beroepskracht geeft de kinderen complimenten en zingt het 
liedje 'zo gaat de molen'. 
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 

taalverrijking. 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
  
In contact 

Na het fruit eten gaan de kinderen vrij spelen. De beroepskracht loopt naar de baby van paar 
maanden oud en zegt: " Zullen wij jou er ook lekker bij zetten?" Het kind wordt bij de grotere 
kinderen op de grond in een wipstoel bijgezet en de beroepskracht zegt tegen een ander kind: " X 

komt er ook bij zitten, gezellig hè?". De beroepskracht gaat erbij zitten zodat de baby haar goed 
kan zien. 
De beroepskracht betrekt groepsgenootjes bij de baby's en andersom. 
  

Participatie 
De beroepskracht gaat na het fruit eten de tafels schoonmaken en vloer vegen. Een kind wil haar 
daarbij helpen en krijgt ook een doekje. Er wordt druk schoongemaakt en geveegd. De 
beroepskracht geeft complimenten en samen ruimen ze alles weer op. 
De beroepskracht betrekt de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskracht geeft de kinderen positief feedback en 
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 

 
Deel van het geheel 
De beroepskracht zit op de grond. Een groepje kinderen beginnen haar te tikken. De beroepskracht 

blijft zitten, maar probeert de kinderen terug te tikken. De kinderen lachen, rennen snel weg en 
komen weer terug om te tikken. Ze hebben plezier. 
De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen -en henzelf- ertoe 

doet in de groep.  
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Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
  
Uitleg en instructie 
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 

in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind wordt verwacht.  
Bijvoorbeeld: 
- Een kind gooit met een balletje door de groepsruimte nadat de beroepskracht dit had uitgelegd. 
De beroepskracht zegt: "Je gaat nu het balletje opruimen waar het hoort". Vervolgens ruimt het 
kind het balletje op. 
- Als het vrij spel klaar is, begint de beroepskracht een 'opruim liedje'  te zingen. De kinderen 
weten wat voor hun verwacht worden en beginnen te helpen met opruimen. 

- Aan tafel zit een meisje te spetteren met haar mond. " X wat doe je nou? Dat vind ik vies", zegt 
de beroepskracht. Het kind stopt met spetteren. 

  
Conclusie 
De houder draagt zorg voor het waarborgen van de vier competenties. 
 

 
Voorschoolse educatie 
 
Er wordt gewerkt met VVE programma "Startblokken van Basisontwikkeling". Dit is een erkend 
interventieprogramma ter voorkoming van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. 
Startblokken stimuleert op speelse wijze de taal-rekenontwikkeling, de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de motoriek van de kinderen. 

  
Er wordt ten minste 10 uur per week aan VVE- activiteiten aangeboden aan maximaal 16 kinderen. 
  

De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor 2015/2016, dit voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Er is beoordeeld of de aanwezigen beroepskrachten tijdens de inspectie beschikken over een bewijs 
dat scholing m.b.t. het aanbieden van VVE is gevolgd. 

De beroepskrachten die zijn getoetst, blijkt dat een beroepskracht niet in bezit te zijn van 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. 
  
De houder geeft aan dat deze beroepskracht september 2016 is begonnen met werken bij KDV 

Nijntje en dat op 19 september 2016 contact is geweest met de cursus aanbieder. De houder geeft 
aan dat de cursus aanbieder aan heeft gegeven dat er kort voor september 2016 een groep 
cursisten de cursus af heeft gerond. De cursus wordt gestart wanneer er voldoende aanmeldingen 

zijn. Op dit moment is niet bekend wanneer de cursus voor een nieuwe groep gaat starten. 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 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)  
   

 



 

7 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 28-02-2017 
Nijntje te Vaassen 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Personeelslid kantoor) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 Website 

 Pedagogisch beleidsplan 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 

Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. 
  
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  

  
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Uit de beoordeling van de Verklaringen Omtrent Gedrag blijkt dat de aanwezige beroepskrachten 
en stagiaire in het bezit zijn van een geldig verklaring omtrent gedrag. 
 
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Uit een beoordeling van de diploma's blijkt dat alle beroepskrachten in het bezit zijn van een 
beroepskwalificatie conform CAO. 

  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
 
Opvang in groepen 

 
Op het moment van onderzoek vindt opvang plaats volgens de volgende groepssamenstellingen: 
  

 Groep  Aantal en leeftijd kinderen  Aantal beroepskrachten 

 Nijntje Pluis  4: 3 kinderen van 1 jaar en 1 kind van 0 jaar  1 

 Poesje Nel  7: 5 kinderen van 1 jaar en 2 kinderen van 0 jaar  2 

 Betje Pig  7: 5 kinderen van 3 jaar en 2 kinderen van 2 jaar  1 en een stagiaire 

 Boris Beer  8: 4 kinderen van 2 jaar en 4 kinderen van 3 jaar  1 

  
De toezichthouder heeft op locatie de presentielijsten ingezien. 

  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van het onderzoek zijn er op: 
  
Nijntje Pluis 4 kinderen aanwezig  (0-2 jarigen) met 1 beroepskracht 

Poesje Nel: 7 kinderen aanwezig (0-2 jarigen) met 2 beroepskrachten 
Betje Pig: 7 kinderen aanwezig (2-4 jarigen) met 1 beroepskracht en een stagiaire 
Boris Beer: 8 kinderen aanwezig (2-4 jarigen) met 1 beroepskracht. 
  

Uit de steekproef genomen aanwezige presentielijsten en de observatie in de praktijk blijkt dat de 
houder de inzet van het aantal beroepskrachten op het aantal aanwezige kinderen per dag 
berekent aan de hand van de rekentool op www.rijksoverheid.nl 

  
Conclusie: 
De beroepskracht- kindratio voldoet aan de voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Personeelslid kantoor) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 Website 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 BBL-contracten 
 Presentielijsten 
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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 persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Nijntje 

Website : http://www.komkinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 95 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KOM Kinderopvang op Maat 

Adres houder : de Wetstraat 25 

Postcode en plaats : 8172 CK Vaassen 
Website : www.komkinderopvang.nl 
KvK nummer : 41040162 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  W. van Pijkeren 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Epe 
Adres : Postbus 600 

Postcode en plaats : 8160 AP EPE 
 
Planning 
Datum inspectie : 28-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 01-03-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-03-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-03-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 07-03-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


