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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. 

 
Beschouwing 
 
Algemeen 

Buitenschoolse opvang Alexandra bestaat vanaf eind 2009 en is net als het gelijknamige 
kinderdagverblijf kleinschalig. De BSO is gehuisvest boven het kinderdagverblijf in een pand in het 
centrum van Gorinchem. Sinds 2012 vindt er reguliere buitenschoolse opvang plaats voor kinderen 

van vier tot twaalf jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In 2015 en 2016 zijn er inspecties uitgevoerd, waarbij geen tekortkomingen zijn geconstateerd. 

De houder heeft afspraken gemaakt met de gemeente over gebruik van de buitenruimte. Er is in 
de buurt voldoende buitenspeelruimte beschikbaar. 
  
Huidige inspectie 
Op 16 januari 2017 heeft een jaarlijkse reguliere inspectie plaatsgevonden. De bevindingen op 
hoofdlijnen zijn dat de houder voldoet aan de kernzaken uit de Wet kinderopvang.  

De sfeer op de groep is plezierig en ontspannen. De beroepskrachten zijn enthousiast en bekwaam. 

 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

De Wet Kinderopvang stelt dat de houder zorg dient te dragen voor de uitvoering van het eigen 

pedagogisch beleid. Ook is de houder verplicht om kinderen emotionele veiligheid te bieden en de 
persoonlijke en sociale vaardigheden te stimuleren. Daarnaast moeten waarden en normen worden 
overgedragen. 
  
De houder bespreekt de uitvoering van het pedagogisch beleid door een geplande teamoverleggen. 
Tevens vinden op structurele basis locatieoverleg of groepsbesprekingen plaats. 

  
Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de 
observatie op de groepen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de beroepskrachten. 
  
Er is geobserveerd tijdens het vrij spelen, verjaardag vieren en balspel activiteiten. 
  
Emotionele veiligheid 

De kinderen worden bij twee scholen opgehaald en komen binnen met de beroepskrachten. Ze 

trekken hun jas en schoenen uit. De beroepskracht ziet er op toe dat het opbergen van de jassen, 
tassen en schoenen ordelijk gebeurd. De kinderen worden hartelijk ontvangen, sommige kinderen 
krijgen een knuffel van de beroepskracht.  
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste 
en persoonlijke manier. 

De kinderen gaan spelen. Een kind speelt met een boot en auto's op de vloer, een ander kind 
speelt met het poppenhuis. Een jongen ligt languit op de bank. Hij is moe vertelt hij. 
Een ander kind zit bij de kaptafel en zet verschillende hoeden op uit de verkleedbak. Hij kijkt in de 
spiegel naar het resultaat. 
De beroepskrachten weten wat 8+ers aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten daar 
in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel ontwikkelingsniveau (al pre-puber of nog 
‘middenbouwer’), de mate van zelfredzaamheid en de persoonlijke interesses van de 8+er. 

Een jongen is voor de laatste keer bij de BSO, hij mag trakteren. De beroepskracht zegt dat ze erg 
verdrietig is omdat hij niet meer komt. "Maar gelukkig zien we hem nog wel bij school" zegt de 

beroepskracht. Hij mag zeggen of er voor hem gezongen mag worden. De jongen wil dat wel en ze 
zingen voor hem. Hij deelt de traktatie uit en krijgt een cadeau. Daarna mag hij vertellen wat ze 
gaan doen. Er worden twee spellen voorgesteld, paaltjesvoetbal en trefbal. 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft. 
  
Persoonlijke competentie 
De kinderen mogen kiezen aan welk spel ze mee willen doen. Ze spelen paaltjesvoetbal en 
trefbal in de gymzaal (het eiland). Bij paaltjesvoetbal hebben alle kinderen een pion die ze in de 
ruimte zetten en moeten beschermen. Ze proberen de pion van een ander om te schoppen met de 

bal. Als de pion omgevallen is ben je af en ga je aan de kant zitten. De kinderen doen enthousiast 
mee. De beroepskracht is de scheidsrechter en zij gebruikt een fluitje als het spel onderbroken 
moet worden. 

De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van 
activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen. Zij bieden zo 
nodig (extra) stimulans en steun voor een kind dat zijn grenzen wil verleggen. 
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De kinderen die niet mee doen met een balspel kiezen een andere activiteit. Sommige kinderen 
gaan in de legohoek spelen, anderen in de 8+hoek, in de autohoek of gaan een boekje lezen op de 
bank.  
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 

Een groepje meisjes gaan met de make-up aan de slag, de beroepskracht helpt hen met nagellak 
en speldjes in het haar doen, als dat nodig is. 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De 
activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. 
Kinderen hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en 
behoefte. 
  

Sociale competentie 
De kinderen spelen in groepjes met elkaar. Sommige kinderen spelen alleen of in tweetallen.  

De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse of talent in 
gesprekken en tijdens spel.  
Een kind staat in het middelpunt deze dag, omdat hij afscheid neemt. Zijn vrienden zitten naast 
hem aan tafel. De jongen mag trakteren en hij mag zeggen wat ze gaan doen. Voordat de kinderen 

aan tafel gaan ruimen ze op waar ze mee bezig zijn. De kinderen helpen allemaal mee. De 
beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de 
kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, 
elkaar helpen, emoties delen, van elkaar leren. 
De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en 
waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de betrokkenheid en 
deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het 

individuele kind. 
  
Overdracht van waarden en normen 

De kinderen leren dat er bij de BSO bepaalde afspraken en regels gelden. Zo weten ze dat de 
jassen en tassen aan de kapstok moeten hangen, dat ze aan tafel zitten tijdens het eten en 
drinken, dat ze geen kinderen pijn mogen doen of plagen en dat ze samen spelen en luisteren naar 
de beroepskrachten. 

De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is 
voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden. 
De kinderen spelen met elkaar. De beroepskracht gaat naar de kinderen toe en zegt "geen 
vechtspelletjes doen", "geen I kill you". Een kind zegt "dan doen we het wel zonder woorden" en ze 
spelen verder. 
De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij 

het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar 
helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten). 
Voor dat de spellen in de gymzaal worden gespeeld legt de beroepskracht de spelregels uit. 
Als de kinderen tijdens paaltjesvoetbal te hard schoppen tegen de bal of de bal te hoog schoppen 

fluit de beroepskracht en legt het spel stil. De spelregels worden herhaald, niet te hard schoppen 
en niet te hoog.  
De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar 

hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit te voeren. 
  
  
Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het 
pedagogisch klimaat. Op de buitenschoolse opvang Alexandra is aandacht voor het bieden van 
emotionele veiligheid, stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht van 
waarden en normen. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten en de vrijwilliger zijn  
ingezien. Deze verklaringen zijn na 1 maart 2013 afgegeven en bevatten de juiste 
screeningskenmerken voor de werkzaamheden in de kinderopvang. 

  
Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld aan de verklaringen omtrent het 
gedrag in de Wet kinderopvang. 

  
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn tijdens een steekproef ingezien op de 
locatie. Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 

BSO Alexandra bestaat uit twee basisgroepen van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud.  
De basisgroepen Oceaan en Jungle bestaan beiden uit maximaal 20 kinderen. 
  

Tijdens het inspectiebezoek zijn er in totaal 37 kinderen; bij Oceaan 19 kinderen en bij Jungle 18 
kinderen. 
  

De kinderen drinken met kinderen uit hun eigen basisgroep in de eigen groepsruimte. 
Daarna mogen de kinderen vrij spelen in beide groepsruimten en spelen de kinderen van beide 
groepen door elkaar. Het "open-deuren-beleid" wordt gehanteerd. 
Het is voor de kinderen, beroepskrachten en ouders duidelijk in welke basisgroep zij worden 
opgevangen. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang omtrent de opvang in groepen. 

  
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op basis van steekproeven uit de planningslijsten, personeelsroosters en de daadwerkelijke 
bezetting van de groepen is de verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette 

beroepskrachten als voldoende beoordeeld. 
  
Op buitenschoolse opvang Alexandra vindt de opvang plaats in 2 basisgroepen van maximaal 20 
kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar. 
  
Tijdens het inspectie bezoek zijn er in totaal 37 kinderen, verdeeld over 2 stamgroepen met daarbij 

4 beroepskrachten en een vrijwilliger. 
  
Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 
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In onderstaande tabel zijn de kindaantallen en aanwezige beroepskrachten tijdens het 
inspectiebezoek weergegeven. 
  

Naam 
groep 

Kindaantal Leeftijden Aantal vereiste 
beroepskrachten 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Oceaan 19 4 tot 12 2 2 + 1 vrijwilliger 

Jungle 18 4 tot 12 2 2 

  
  
Op schooldagen zet de houder gedurende een half uur de helft van het aantal beroepskrachten in. 
Op buitenschoolse opvang Alexandra vindt deze halfuurs-afwijking plaats tijdens het halen van de 
kinderen uit school en tijdens het ophaalmoment bij sluiting van de opvang. Op deze momenten is 

50% van het verplichte aantal beroepskrachten aanwezig op de locatie. 
  
Deze halfuurs-afwijking voldoet hiermee aan de wettelijke normen. 
  
Op vakantiedagen is de buitenschoolse opvang 10 uur of langer geopend. Op deze dagen kan 
afgeweken worden conform de 3-uursafwijking. 
De houder voldoet aan de drie-uursafwijking voor kindercentra bij aanvang, lunchpauzes en 

sluiting van de opvang. Voor 9.30 uur, tijdens de lunch en na 16.30 uur wordt de helft van het 
aantal verplichte beroepskrachten ingezet. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
  
De BSO is in een gebouw gehuisvest waarbij ook een kinderdagverblijf gevestigd is. Ook is er een 

kantoor waar de leidinggevende en/of administratieve krachten werkzaam zijn. 

Bij calamiteiten kunnen collega's van de dagopvang of van kantoor bijspringen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 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) 

 

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 of 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 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 basisgroepen. 
(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) 
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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) 

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) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist 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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 

betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : buitenschoolseopvang Alexandra 

Website : http://www.vakantieopvangalexandra.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Leonarda Theresia Maria Groeneboer 
KvK nummer : 11067335 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. van der Plas 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Gorinchem 

Adres : Postbus 108 
Postcode en plaats : 4200AC GORINCHEM 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-01-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 26-01-2017 
Vaststelling inspectierapport : 02-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 23-02-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


