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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. 

 

Op basis van het risico gestuurd toezicht is binnen dit jaarlijks onderzoek een beperkt aantal eisen 

onderzocht. Een overzicht van deze getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te vinden. 

  

De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 14 augustus 2020 van 9.05 uur tot 

9.35 uur. Tijdens dit bezoek is de praktijk geobserveerd, zijn er gesprekken met de 

beroepskrachten gevoerd en is er aanvullende informatie opgevraagd. 

 

Beschouwing 

Algemene kenmerken kindercentrum 

Kindercentrum MikMak Buiten is onderdeel van Kinderopvang Mini Stek B.V. en gevestigd 

aan de Voorveldselaan 2 te Utrecht. 

  

De opvang vindt plaats in gebouw van sportclub USV Hercules en bestaat uit 5 groepen 

  

BSO MikMak Buiten is met 80 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

  

Inspectiegeschiedenis 

In januari 2019 heeft er een (verkort) onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 

Geconstateerd is dat de houder voldeed aan de getoetste eisen die volgen uit de Wet 

kinderopvang. 

  

Bevindingen  

In augustus 2020 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is een verkort 

onderzoek in verband met de coronacrisis en daardoor een beperkte inspectie op locatie. 

  

Bij het onderzoek is er een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot het volgende 

onderwerp: 

• Verklaring omtrent het gedrag en inschrijving personenregister kinderopvang. 

 

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 

Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 

 

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 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

  

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

  

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Het algemeen pedagogisch beleid en de werkplannen vormen samen het pedagogisch beleidsplan. 

Hoe en vanuit welke visie de beroepskrachten werken, is beschreven in het algemene 

pedagogische beleid. De praktische uitwerking daarvan is per vestiging vastgelegd in het werkplan. 

Inhoudelijke beoordeling van het pedagogisch beleid is geen onderdeel van dit onderzoek. 

  

De houder zorgt ervoor dat in het kindercentrum conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld. 

  

Conclusie 

De houder draagt er zorg voor dat er in het kindercentrum gehandeld wordt conform het 

pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef bestaat uit een (vanwege 

de coronacrisis verkorte) observatie van het pedagogisch handelen van de beroepskrachten op de 

groepen tijdens het inspectiebezoek. 

  

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. 
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Observatie BSO Mikmak Buiten 

  

Eén of meerdere basisdoelen zijn tijdens de verkorte observatie voldoende waargenomen, namelijk 

de basisdoelen die hierboven onder a, b en c worden genoemd. 

  

Hiermee voldoet de houder aan de voorwaarden met betrekking tot het bieden van verantwoorde 

kinderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (beleidsmedewerker, telefonisch 20 8 2020) 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (tijdens het inspectiebezoek op 14-08-2020) 

• Website (https://mini-stek.nl/opvang/buitenschoolse-opvang/mikmak-buiten/) 

• Pedagogisch beleidsplan (algemeen-ped-beleidsplan-jan-2018) 

• Pedagogisch werkplan (Werkplan BSO MikMak Buiten juni 2020/ Werkplan BSO MikMak Buiten 

aug 2020) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

  

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

  

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef geoordeeld dat personen die werkzaam zijn of 

structureel aanwezig zijn op de locatie, met hun VOG zijn geregistreerd in het Personenregister 

Kinderopvang. Deze personen zijn in het register gekoppeld aan de houder voor aanvang van de 

werkzaamheden. 

De steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de houder, sinds het laatste 

inspectiebezoek in dienst is getreden en de personen die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn. 

  

Naar aanleiding van de toets is naar voren gekomen dat één van de beroepskrachten de 

werkzaamheden gestart is, voordat hij in het personenregister kinderopvang aan de houder 

gekoppeld is. 

  

Reactie houder 

De beroepskracht werkte, voordat hij de werkzaamheden bij Mini-Stek startte, bij een andere 

houder en was naar eigen zeggen via deze werkgever geregistreerd in het register kinderopvang. 

  

Bij Mini-stek heeft men verzuimd de beroepskracht voor aanvang werkzaamheden te koppelen. 

Medio april 2020 heeft de beroepskracht een melding van het personenregister kinderopvang 

ontvangen waarin is aangegeven dat hij uitgeschreven zou worden uit het personenregister. Op het 

moment dat deze melding binnen kwam, heeft men zich gerealiseerd dat de registratie en 

koppeling bij Mini-stek niet in orde was. 

De beroepskracht, die op 01-12-2019 in dienst gekomen is, heeft een nieuwe VOG aangevraagd 

waarna de registratie en koppeling (op 20 04 2020) tot stand gebracht is. 

  

De houder heeft kenbaar gemaakt dat de check van een koppeling onderdeel uit moet maken van 

het aannamebeleid en dat het beleid op dit punt zal worden aangepast. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef geoordeeld dat alle beroepskrachten 

beschikken over een passende opleiding, zoals in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal Werk is 

opgenomen. Deze steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de houder, sinds het 

laatste inspectiebezoek in dienst is getreden en het personeel dat ten tijde van het inspectiebezoek 

werkzaam was. 

  

De toezichthouder heeft geoordeeld dat de pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een 

voor de werkzaamheden passende opleiding zoals is opgenomen in de meest recent aangegeven 

cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. Op basis van observatie is 

geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. 

  

Naam groep Aantal aanwezige kinderen  Aantal beroepskrachten 

MikMak Buiten klein 6 1 

Samengevoegde groep 7 2 

 * tijdens vakanties worden groepen samengevoegd. 

 

Een houder mag minder beroepskrachten inzetten, indien hij tenminste tien aaneengesloten uren 

opvang biedt op een dag. Er mogen dan die dag ten hoogste drie uur minder beroepskrachten 

worden ingezet, als tenminste de helft van het normale aantal beroepskrachten aanwezig is. De 

gevolgde werkwijze moet zijn vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. 

Geconstateerd is dat de houder de afwijkende inzet van beroepskrachten uitvoert volgens deze 

voorwaarden. 

   

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en de cao Sociaal Werk. Daarnaast 

worden zij niet meer ingezet dan de Wet kinderopvang voorschrijft. 

Er werkt één BBL-er op de BSO. Zij wordt boventallig ingezet. 

 

Conclusie 

De inzet van beroepskrachten (beroepskracht-kind-ratio) en stagiairs geschiedt overeenkomstig de 

voorwaarden. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Bij Mini Stek wordt de functie van pedagogisch beleidsmedewerker gecombineerd met de functie 

pedagogisch coach.  

Het minimaal aantal in te zetten uren heeft de houder bepaald op grond van de rekenregels in het 

Besluit kwaliteit kinderopvang met als peildatum 1 januari 2020. 

 

De houder heeft de wijze van inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker (pbm-er) en de 

verdeling over de verschillende kindercentra schriftelijk vastgelegd in verschillende documenten te 

weten: 

• Beleid pedagogisch beleidsmedewerkers - coaches versie 1 

• 5.12 Beleidsplan pedagogisch team v-1 

• Pedagogisch werkplan 

 

Ouders worden over de inzet van de coach geïnformeerd middels het werkplan. Het pedagogisch 

werkplan is via de ouderportal inzichtelijk voor ouders. 
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In het in juni opgestelde werkplan is niet op genomen hoeveel uur coaching voor deze locatie 

gereserveerd is. 

 

Conclusie 

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat de houder niet aan alle aspecten voldoet, met betrekking 

tot de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerkers. 

  

De toezichthouder heeft de houder op 19 augustus 2020 een herstelaanbod gedaan en zo de 

mogelijkheid gegeven om de geconstateerde overtreding (er zorg voor dragen dat ouders 

geïnformeerd worden over het aantal coachingsuren dat gereserveerd is voor de BSO) voor 26 

augustus 2020 te herstellen. 

 

Herbeoordeling 

Op 20 augustus 2020 heeft de toezichthouder aanvullende informatie (een aangepast pedagogisch 

werkplan) ontvangen. Naar aanleiding daarvan is de bovengenoemd onderdeel opnieuw getoetst. 

  

Conclusie 

Er is aan de voorwaarde voldaan. 

 

Coaching 2019 

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef vastgesteld dat iedere beroepskracht in 2019 

coaching heeft ontvangen. 

De steekproef heeft eruit bestaan dat gesprekken zijn gevoerd met de beroepskrachten die 

aanwezig zijn tijdens het inspectiebezoek. 

Naast het feit dat de coach deelneemt aan groepsbesprekingen hebben de beroepskrachten in 

‘Corona-tijd’ per mail opdrachten van de coach ontvangen. Op grond van de opdrachten zijn 

activiteiten gepland. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Het kindercentrum bestaat uit vijf basisgroepen. De opbouw is als volgt: 

  

Naam groep Aantal kinderen maximaal Leeftijd van de kinderen 

MikMak Buiten klein* 20 4 -6 jaar 

MikMak Buiten midden 20 6-8 jaar 

MikMak Buiten groot 1 10 7-10 jaar 

Mikmak Buiten groot 2 20 8-11 jaar 

MikMak Buiten club 10 11 jaar en ouder 

* tijdens de vakanties vindt de opvang in samengevoegde groepen plaats. Dit is beschreven in het 

pedagogisch werkplan. 

 

Conclusie 

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat de houder voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden 

met betrekking tot de stabiliteit van de opvang voorkinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (beleidsmedewerker, telefonisch 20 8 2020) 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (tijdens het inspectiebezoek op 14-08-2020) 

• Website (https://mini-stek.nl/opvang/buitenschoolse-opvang/mikmak-buiten/) 

• Pedagogisch beleidsplan (algemeen-ped-beleidsplan-jan-2018) 

• Pedagogisch werkplan (Werkplan BSO MikMak Buiten juni 2020/ Werkplan BSO MikMak Buiten 

aug 2020) 

• Diploma’s 

• Personenregister kinderopvang (verificatiedatum 20-08-2020) 
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet 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 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 
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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) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

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 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

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 basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 

- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten, leidt dit niet 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; 

- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 

beroepskrachten zijn ingezet. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : MikMak Buiten 

Website : http://www.mini-stek.nl 

Aantal kindplaatsen : 80 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Mini Stek B.V. 

Adres houder : De Vooysplantsoen 53 

Postcode en plaats : 3571 ZS Utrecht 

Website : www.mini-stek.nl 

KvK nummer : 30234380 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 

Adres : Postbus 16200 

Postcode en plaats : 3500 CE Utrecht 

Telefoonnummer : 030-2863 227 

Onderzoek uitgevoerd door :  A Koch 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Utrecht 

Adres : Postbus 16200 

Postcode en plaats : 3500 CE Utrecht 

 

Planning 

Datum inspectie : 14-08-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 24-08-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 04-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-09-2020 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: n.v.t. 

Openbaar maken inspectierapport : 29-09-2020 
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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. 

 

 

 


