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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. 
Tijdens dit onderzoek bij de kdv het Muizenhol zijn alle voorwaarden die op deze locatie van 
toepassing zijn beoordeeld. 
Er is gesproken met de beroepskrachten, er heeft een observatie op de groep plaatsgevonden en 

er is mailcontact geweest met de Stafmedewerker Kwaliteitszorg. Er is een aantal documenten 
ingezien die per mail zijn toegestuurd. 

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 
  

Feiten over het kindercentrum 
Kinderdagverblijf het Muizenhol is voorheen gevestigd in een gebouw naast de Joannesschool te 
Groessen maar sinds september 2016 is het kinderdagverblijf gevestigd in een lokaal binnen de 
school. Het Muizenhol is onderdeel van Kinderopvang Zonnekinderen. 
Er is een registratie voor 16 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De opvang 
vindt plaats in één stamgroep op dinsdag-, woensdag-, en donderdagochtend. Er werken 2 vaste 

beroepskrachten op de groep, ondersteund door een vrijwilliger. 
  
Onderzoek geschiedenis  
Onderzoek voor registratie 09-06-2015; geen tekortkomingen 

Jaarlijks onderzoek 04-11-2015; tekortkomingen op domein pedagogisch klimaat 
Onderzoek voor registratie 30-11-2015; geen tekortkomingen 
Jaarlijks onderzoek 01-03-2016; overleg & overreding op domein ouderrecht 

Onderzoek voor registratie 25-07-2016; geen tekortkomingen 
  
  
Overleg en Overreding  
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op het domein pedagigisch klimaat;pedgogisch 
beleid. Voor verdere informatie hierover verwijst de toezichthouder naar het betreffende domein. 
  

Bevindingen op hoofdlijnen  
Het Muizenhol is per september 2016 van locatie veranderd; van een locatie naast de basisschool 
naar een locatie binnen de school. Hierdoor is er mee samenwerking met de school. Zo spelen de 
kinderen altijd samen met de kleuters buiten. 

De pedagogische praktijk voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
  

Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat aan alle onderzochte voorwaarden wordt voldaan. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

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

 sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum ( versie Januari 2015). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig 
uit dit document. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan 
gecontroleerd op inhoud en volledigheid. De observatie vond plaats tijdens het vrij spelen. 
  

 
Pedagogisch beleid 
 
Men maakt gebruik van het Pedagogisch Beleidsplan van Zonnekinderen (2016). Daarnaast maakt 
men gebruik van het pedagogisch praktijkplan kinderdagverblijf het Muizenhol, versie juni 2016. 
Hierin staan locatie specifieke zaken beschreven. 
  

In dit plan staat de werkwijze van de huidige situatie betreffende de samenwerking met de 
kleutergroepen van de school niet beschreven. 
  
De actie overleg en overreding is ingezet om de houder de gelegenheid te geven alsnog binnen een 
bepaalde tijd van 1 week aan de voorwaarde te voldoen. 
De houder is de afspraak nagekomen. 

In het toegezonden pedagogisch praktijkplan beschrijft de houder de samenwerking met de 
kleutergroepen 
  
Hiermee wordt aan de voorwaarden wordt voldaan. 
  
 
 

Pedagogische praktijk 

 
Emotionele veiligheid  
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen.  
Het is voor de kinderen de eerste dag na 2 weken vakantie. Omdat het voor de kinderen weer 
wennen is na 2 weken vakantie, krijgen zij van de beroepskrachten veel ruimte voor vrij spel. 

Tijdens de observatie hebben de kinderen plezier, ze lachen, bewegen zich vrij door de ruimte of 
zijn geconcentreerd bezig. Er heerst een ontspannen sfeer. Kinderen zoeken zelf contact met 
elkaar of met de beroepskrachten. 
De beroepskrachten geven de kinderen complimentjes. 
  
  

Persoonlijke competentie  
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.  

Tijdens de observatie speelden de kinderen met verschillend materiaal. Een aantal kinderen speelt 
een fantasiespel in de huishoek waarbij hun creatieve ontwikkeling gestimuleerd wordt. Eén 
beroepskracht maakt met een paar kinderen een knip- en knustelwerkje wat de fijne motoriek en 
de creatieve ontwikkeling gestimuleerd. Een aantal kinderen maakt een puzzel waarbij het kind 
leert ordenen en sorteren. De andere beroepskracht speelt met een aantal dierenlotto waarbij 

vaardigheden als herkennen, benoemen en rangschikken gestimuleerd worden. 
  
Sociale competentie 
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Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskracht de principes als op je beurt wachten, naar 
elkaar luisteren en rekening met elkaar houden stimuleert bij de kinderen. 
  
Overdracht van waarden en normen 
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 

In contact met collega's en kinderen zijn de beroepskrachten vriendelijk, ze luisteren naar de ander 
en laten de ander uitpraten. 
  
Op basis van bovenstaande observaties kan geconcludeerd worden dat de pedagogische praktijk op 
alle competenties voldoet. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van de 
presentielijsten en de aanwezige kinderen in combinatie met de aanwezige beroepskrachten.  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Van 2 beroepskrachten, de stagiaire en de 3 vrijwilligers is de verklaring omtrent het gedrag 
ingezien. Zij beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 

Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Beide beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.  
 
 
Opvang in groepen 
 

De opvang vindt plaats in 1 stamgroep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 

Tijdens het onaangekondigd jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder de beroepskracht-kindratio 
op de stamgroep beoordeeld. Er wordt 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen in de leeftijd van 
2 tot 4 jaar ingezet. 
Op het moment van het onderzoek waren er 15 kinderen aanwezig onder begeleiding van 2 
beroepskrachten. 
Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan. 
  

  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein is de binnenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters 

beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten 
  
 
Binnenruimte 
 
Kinderdagverblijf het Muizenhol heeft de beschikking over een afzonderlijke vaste groepsruimte in 

de basisschool van 57 m². In het rapport van het vorige onderzoek d.d. 25-07-2016, staat 
beschreven dat een deel van de aangrenzende hal permanent bij de binnenspeelruimte betrokken 
wordt door een schuifwand welke open gezet zal worden. De schuifwand naar de aangrenzende hal 

was tijdens dit onderzoek gesloten. Desondanks is binnenspeelruimte voldoende groot voor de 
opvang van 16 kinderen. 
  
De ruimte is passend ingericht met verschillende speelhoeken zoals een huishoek en een 

bouwhoek. De ruimte is voorzien van en lage open kasten met daarin divers spelmateriaal zoals 
puzzels, spelletjes, en knutselmateriaal. 
  
Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties 
 Plattegrond 
 Mailcontact houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Rapport vorige onderzoek d.d.25-07-2016 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 

ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

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) 
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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) 

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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Muizenhol (KDV) 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Nieuwe Maan B.V. 

Adres houder : Babberichseweg 23 

Postcode en plaats : 6901JV Zevenaar 
Website : www.zonnnekinderen.nl 
KvK nummer : 52543099 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Josephine Lindner 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Duiven 
Adres : Postbus 6 

Postcode en plaats : 6920AA DUIVEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 01-06-2017 
Zienswijze houder : 02-06-2017 
Vaststelling inspectierapport : 09-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 16-06-2017 
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Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-05-2017 
Het Muizenhol (KDV) te Groessen 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze bij inspectierapport KDV Het Muizenhol (inspectiebezoek d.d. 9 mei 2017)  
Op 9 mei 2017 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden op onze KDV locatie 
Het Muizenhol in Groessen. Het bezoek en de contacten met de toezichthouder zijn prettig 

verlopen en wij herkennen ons in de inhoud van het rapport. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


