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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

Een verzoek tot wijziging van de houder van het kindercentrum wordt door de gemeente 

aangemerkt als een aanvraag voor registratie. Omdat het betreffende kindercentrum op het 

moment van de wijziging feitelijk al bestaat wordt dit onderzoek in de vorm van een incidenteel 

onderzoek uitgevoerd, waarbij de inspectie-items in overleg met de gemeente zijn bepaald. 

Beschouwing 

Algemeen 

Kinderdagverblijf Hummelhonk is onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen Vught. Naast dit 

kinderdagverblijf vallen er nog vier andere kinderdagverblijven onder deze stichting. 

Kinderdagverblijf Hummelhonk is gevestigd in basisschool De Springplank. De kinderen van 

Hummelhonk en de kleuterklassen van de Springplank maken gezamenlijk gebruik van de 

buitenruimte van de school. Hummelhonk biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar 

op maandag, dinsdag en donderdagochtend. Deze locatie biedt voorschoolse opvang aan en staat 

hiervoor geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. 

 

Wijzigingsverzoek 

De houders Onder de Pannen BV en Stichting Peuterspeelzalen Vught hebben op 4 november 

2020 een wijzigingsverzoek ingediend. Het betreft een verzoek tot houderwijziging per 1 januari 

2021. Onder de Pannen BV is een kinderopvangorganisatie met vier locaties in de gemeente Vught 

en voornemens twee locaties van Stichting Peuterspeelzalen Vught over te nemen. 

Waarvan Hummelhonk er één is. Omdat de houder Onder de Pannen BV op het moment van het 

wijzigingsverzoek niet beschikt over een geldige verklaring omtrent het gedrag RP (rechtspersoon) 

wordt de termijn van in behandeling nemen van het verzoek tot houderwijziging opgeschort tot 12 

november 2020. 

 

Inspectie 12 november 2020 

Naar aanleiding van deze aanvraag is in opdracht van de gemeente Vught een onderzoek voor 

registratie uitgevoerd om te beoordelen of kinderopvang Onder de Pannen BV locatie Hummelhonk 

voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang om bovengenoemde wijzigingen door te 

voeren. 

Tijdens dit onderzoek zijn de voorwaarden die van toepassing zijn voor de overname en die voor 

aanvang van de start getoetst kunnen worden, beoordeeld. Kwaliteitseisen die direct betrekking 

hebben op de uitvoering in de praktijk kunnen in dit stadium nog niet volledig worden onderzocht. 

Hierbij is gekeken of de houder kan aantonen dat hij redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de 

gestelde voorwaarden. 

 

Na de overname zal de volgende stamgroep worden opgevangen: 

• Hummelhonk met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 

 

Het kinderdagverblijf zal geopend zijn op maandag- dinsdag-, en donderochtend van 08:30-12:00 

uur. Tijdens de looptijd van het onderzoek heeft Onder de Pannen BV verklaard de registratie voor 

voorschoolse educatie van locatie Hummelhonk na de overname niet voort te zetten. De gemeente 

Vught heeft met deze wijziging ingestemd.  

 

Huidig onderzoek: 

Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande onderdelen onderzocht. 
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• Registratie, wijzigingen en naleving handhaving 

• Pedagogisch klimaat 

• Personeel en groepen 

• Veiligheid en gezondheid 

• Accommodatie 

• Ouderrecht 

 

Bevindingen 

De beoordeling is tot stand gekomen op basis van relevante feiten uit inspectierapporten van 

andere locaties die door deze houder worden geëxploiteerd, documenten die door de houder zijn 

overlegd en de interviews met de houder en de beleidsmedewerker van Onder de Pannen BV. 

Vanwege de Coronapandemie heeft er geen locatiebezoek plaatsgevonden. 

Uit de documenten en de interviews blijkt dat het voormalige personeel van Stichting 

Peuterspeelzalen Vught, van locatie Hummelhonk, wordt overgenomen door Onder de Pannen BV. 

  

De houder Onder de Pannen BV verklaart dat bij aanvang van de overname het beleid van 

Stichting Peuterspeelzalen Vught wordt overgenomen. De houder heeft een stappenplan ontwikkeld 

voor de integratie van locatie Hummelhonk als onderdeel van Onder de Pannen BV. 

  

De documenten die door de houder zijn overlegd voldoen aan de gestelde eisen. 

  

Uit de inspectiegeschiedenis van kinderopvang Onder de Pannen BV blijkt dat er overtredingen zijn 

geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van 30 juni 2020 op de locaties Onder de Pannen BV 

kdv Brabantlaan en Onder de Pannen BV bso Brabantlaan. Op deze twee locaties voldoet de houder 

niet aan de gestelde eisen. 

 

Conclusie 

Het kdv voldoet niet aan alle relevante kwaliteitseisen die tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 

Het advies aan de gemeente is om de houderwijziging niet door te voeren in het Landelijk 

Register Kinderopvang zolang de overtredingen bij de locaties van kdv en bso Brabantlaan niet zijn 

opgelost. Onder het onderdeel "registraties" wordt hier nader op ingegaan. 

 

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 

rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn 

beoordeeld. 

Advies aan College van B&W 

Niet opnemen in het landelijk register kinderopvang. 

 



 

5 van 23 

Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 12-11-2020 

Hummelhonk te Vught 

 

Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

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

gelezen en/of besproken is.  

Registratie 

In de beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang Artikel 2, lid 3 staat het volgende 

beschreven: 

"De toezichthouder kan bij het onderzoek, bedoeld in artikel 1.62, eerste lid, van de wet, alle 

relevante feiten betrekken, waaronder het niveau van naleving van de bij of krachtens de artikelen 

1.45 tot en met 1.59 van de wet gestelde regels bij andere vestigingen die de houder met zijn 

onderneming exploiteert." 

 

Kinderopvang Onder de Pannen BV heeft 4 locaties in de gemeente Vught. 

Op locatie kdv van Sasse van IJsselstraat zijn in 2019 overtredingen geconstateerd. Het 

handhavingstraject dat is ingezet naar aanleiding van deze overtredingen is in november 2020 

afgesloten. De houder heeft de overtredingen opgelost. 

 

Op locatie kdv Brabantlaan zijn de volgende overtredingen geconstateerd tijdens de inspectie 

van 30 juni 2020. Het betreft overtredingen in de volgende domeinen: 

 

Pedagogisch klimaat 

• De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch 

beleidsplan wordt gehandeld. 

• De houder draagt onvoldoende zorg voor verantwoorde kinderopvang (uitvoering 

pedagogische praktijk). 

 

Personeel en groepen 

• Eén beroepskracht is niet geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang en door de 

houder niet gekoppeld aan de organisatie. 

• Vier beroepskrachten zijn wel geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang, maar door 

de houder niet gekoppeld aan de organisatie. 

 

Veiligheid en gezondheid 

• De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- 

en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

• De houder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid onvoldoende geactualiseerd. 

• De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen 

met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

• De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 

grensoverschrijdend gedrag onvoldoende de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
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uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere 

volwassene. 

• Niet beschreven is hoe de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid, en de evaluaties daarvan, inzichtelijk is voor beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers. 

 

Op locatie bso Brabantlaan zijn de volgende overtredingen geconstateerd tijdens de inspectie 

van 30 juni 2020. Het betreft overtredingen in de volgende domeinen: 

 

Personeel en groepen 

• Eén beroepskracht is niet geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang en door de 

houder niet gekoppeld aan de organisatie. 

• Vier beroepskrachten zijn wel geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang, maar door 

de houder niet gekoppeld aan de organisatie. 

• Uit de steekproef komt naar voren dat er op meerdere dagen niet voldaan wordt aan de 

beroepskracht-kindratio. 

 

Veiligheid en gezondheid 

• De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- 

en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

• De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen 

met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

• Niet beschreven is hoe de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid, en de evaluaties daarvan, inzichtelijk is voor beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers. 

 

Tijdens het interview met de toezichthouder verklaart de houder dat Onder de Pannen BV 

verbetertrajecten heeft ingezet om bovengenoemde overtredingen op te lossen. Uit de 

aangeleverde documenten blijkt dat een deel van de overtredingen die geconstateerd zijn op de 

locaties van kdv en bso Brabantlaan niet worden geconstateerd in het onderzoek voor registratie 

van locatie Hummelhonk. Er zijn geen overtredingen geconstateerd op de inhoud van het 

pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook heeft de houder aangetoond 

dat hij een verbetertraject heeft ingezet om er zorg voor te dragen dat de beroepskrachten 

kunnen handelen conform het beleid. Omdat het een onderzoek voor registratie betreft en de 

houderwijziging nog moet gaan plaatsvinden kan de uitvoering van de (pedagogische) praktijk niet 

beoordeeld worden. Omdat de houder niet heeft kunnen aantonen dat de overtredingen in de 

uitvoering van de (pedagogische) praktijk zijn opgelost, adviseert de toezichthouder de gemeente 

Vught de houderwijziging pas door te voeren als, door de uitvoering van een nader onderzoek, is 

geconstateerd dat de houder alle bovengenoemde overtredingen heeft opgelost. 

 

Conclusie 

Uit dit onderzoek is niet gebleken dat de exploitatie zal plaatsvinden in overeenstemming met de 

daarvoor gestelde regels. 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 

overeenstemming met de volgende voorwaarde(n):  

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 

waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 

daarvoor gestelde regels. 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Wijzigingen 

De houders Onder de Pannen BV en Stichting Peuterspeelzalen Vught hebben de 

houderwijziging van locatie Hummelhonk doorgegeven aan het college met het verzoek om de 

wijzigingen per 1 januari 2021 door te voeren in het Landelijk Register Kinderopvang. 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

• Interview ((pedagogisch) beleidsmedewerker) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (13-10-2020) 

• Kinderopvang Onder de Pannen BV (BSO), Brabantlaan 75, Vught: Inspectierapporten 4 

september 2017, 6 november 2018, 3 juni 2019 en 30 juni 2020 

• Kinderopvang Onder de Pannen B.V. (KDV), Brabantlaan 75, Vught: Inspectierapport 7 

december 2017, 19 juni 2018, 1 april 2019, 7 januari 2020 en 30 juni 2020 

• Kinderopvang Onder de Pannen (KDV), Van Sasse van Ysseltstr 2, Vught: Inspectierapporten 

06 april 2018, 5 mei 2019, 2 september 2019 en 21 januari 2020 

• Stichting Peuterspeelzalen Vught: Inspectierapport Hummelhonk 30 januari 2020 
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Pedagogisch klimaat 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

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

gelezen en/of besproken is.  

Pedagogisch beleid 

De houder is voornemens er zorg voor te dragen, dat de beroepskrachten in de praktijk handelen 

volgens het pedagogisch beleid. De houder Onder de Pannen verklaart dat bij aanvang van de 

overname het beleid van Stichting Peuterspeelzalen Vught wordt overgenomen. Dit beleid is bij de 

beroepskrachten van locatie Hummelhonk bekend. De houder heeft een stappenplan ontwikkeld 

voor de integratie van locatie Hummelhonk als onderdeel van Onder de Pannen BV. In dit plan van 

aanpak is opgenomen op welke wijze het pedagogisch beleid van Onder de Pannen BV en het 

beleid van Stichting Peuterspeelzalen Vught zullen worden samengevoegd tot één plan. Tevens 

staat beschreven op welke momenten de beroepskrachten worden betrokken in de uitvoering van 

dit proces. Op deze wijze draagt kinderopvang Onder de Pannen BV er zorg voor dat de voormalige 

medewerkers van de stichting Peuterspeelzalen Vught over voldoende kennis beschikken om te 

kunnen handelen conform het opgestelde beleid. 

 

De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 

• verantwoorde dagopvang; 

• volgen van de ontwikkeling van het kind en doorlopende ontwikkellijn met basisonderwijs en 

buitenschoolse opvang; 

• mentorschap; 

• werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen; 

• wennen aan een nieuwe stamgroep. 

 

Conclusie 

De houder kan aantonen dat er redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen die voor dit onderdeel gelden 

zal worden voldaan na aanvang van exploitatie. 

Of beroepskrachten in de praktijk handelen conform het pedagogisch beleid zal tijdens het 

onderzoek na exploitatie worden beoordeeld. 

Voorschoolse educatie 

Locatie Hummelhonk is geregistreerd voor het aanbieden van voorschoolse educatie. Na overname 

van locatie Hummelhonk door kinderopvang Onder de Pannen BV zal deze registratie niet worden 

voortgezet. Om deze reden is het onderdeel voorschoolse educatie niet beoordeeld. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

• Website (www.kinderopvangonderdepannen.net) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Onder de Pannen Pedagogisch beleidsplan 2021 locatie 

Ducky Duck en Hummelhonk) 

• Proces overnamen veiligheid-gezondheidsbeleid peuterspeelzalen Ducky Duck en Hummelhonk 

Van 15 november 2020 tot en met juli 2021 

• Kinderopvang Onder de Pannen B.V. (KDV), Brabantlaan 75, Vught: Inspectierapport 7 

december 2017, 19 juni 2018, 1 april 2019, 7 januari 2020 en 30 juni 2020. 

• Stichting Peuterspeelzalen Vught: Inspectierapport Hummelhonk 30 januari 2020 
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Personeel en groepen 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. 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. 

 

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 houder beschikt over een verklaring omtrent het gedrag waarin de rechtspersoon Kinderopvang 

Onder de Pannen BV is onderzocht. De verklaring omtrent het gedrag was ouder dan twee jaar bij 

het indienen van de aanvraag tot exploitatie. De houder heeft na het indienen van de aanvraag een 

verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon aangevraagd. Deze is op 12 november 2020 door de 

gemeente Vught geverifieerd. De bestuurder is sinds 22 maart 2018 gekoppeld in het 

personenregister kinderopvang. 

 

De beroepskrachten die na de houderwijziging zullen starten op kinderdagverblijf Hummelhonk 

zijn in het personenregister opgenomen en gekoppeld aan Stichting Peuterspeelzalen Vught. Op 

het moment van overname dient de houder deze beroepskrachten te koppelen aan kinderopvang 

Onder de Pannen BV. 

 

Conclusie 

De houder kan aantonen dat er redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen die voor dit onderdeel gelden 

zal worden voldaan na aanvang van exploitatie. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De beroepskrachten die werkzaam zijn op locatie Hummelhonk worden overgenomen door 

kinderopvang Onder de Pannen BV en blijven na de overname op deze locatie werkzaam. 

Zij beschikken allen over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 

 

Conclusie 

De houder kan aantonen dat er redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen die voor dit onderdeel gelden 

zal worden voldaan na aanvang van exploitatie. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op kinderdagverblijf Hummelhonk zullen de kinderen worden opgevangen in een vaste stamgroep. 

Het kindercentrum beschikt over de volgende stamgroep: 

 

 naam groep  leeftijd kinderen  maximaal aantal kinderen  

Hummelhonk 2-4 jaar 14 

 

Kinderdagverblijf Hummelhonk is tot 1 januari 2021 onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen 

Vught. Er is een wijzigingsverzoek ingediend voor een houderwijziging met ingang van 1 januari 

2021. Het betreft de overname van kinderdagverblijf Hummelhonk door kinderopvang Onder de 
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Pannen BV. De overname van kinderdagverblijf Hummelhonk door kinderopvang Onder de Pannen 

BV heeft geen gevolgen voor de groepsindeling en groepsgrootte. De houder verklaart dat de 

groepsruimte en de groepssamenstelling niet verandert en dat de kinderen door dezelfde bekende 

beroepskrachten worden opgevangen als voor de overname. 

 

Conclusie 

De houder kan aantonen dat er redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen die voor dit onderdeel gelden 

zal worden voldaan na aanvang van exploitatie. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Kinderopvang Onder de Pannen Veiligheid- en 

gezondheidsplan locatie Hummelhonk, 20-10-2020) 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Onder de Pannen Pedagogisch beleidsplan 2021 locatie 

Ducky Duck en Hummelhonk) 

•  Stichting Peuterspeelzalen Vught: Inspectierapport Hummelhonk 30 januari 2020 

• Kinderopvang Onder de Pannen BV (BSO), Brabantlaan 75, Vught: Inspectierapporten 4 

september 2017, 6 november 2018, 3 juni 2019 en 30 juni 2020 

• Kinderopvang Onder de Pannen B.V. (KDV), Brabantlaan 75, Vught: Inspectierapport 7 

december 2017, 19 juni 2018, 1 april 2019, 7 januari 2020 en 30 juni 2020 
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Veiligheid en gezondheid 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

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

gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Kinderopvang Onder de Pannen heeft bij het verzoek tot houderwijziging het voor locatie 

Hummelhonk schriftelijk vastgestelde veiligheids- en gezondheidsbeleid aan de toezichthouder 

verstrekt. 

Met dit beleid draagt de houder er zorg voor dat dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen 

zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit: 

• Veiligheid- en gezondheidsplan kinderopvang Onder de Pannen locatie Hummelhonk 

• Protocollen 

 

Beleid 

De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 

gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 

risico’s zich voordoen. Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 

 

Het beleid is voor ouders en beroepskrachten inzichtelijk op de website. De houder verklaart dat 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid is overgenomen van Stichting Peuterspeelzalen Vught. Dit 

beleid is bij de beroepskrachten van locatie Hummelhonk bekend. De houder heeft een stappenplan 

ontwikkeld voor de integratie van locatie Hummelhonk als onderdeel van Onder de Pannen BV. In 

dit plan van aanpak is opgenomen op welke wijze het veiligheids- en gezondheidsbeleid van Onder 

de Pannen BV en het beleid van Stichting Peuterspeelzalen Vught zullen worden samengevoegd tot 

één plan. Tevens staat beschreven op welke momenten de beroepskrachten worden betrokken in 

de uitvoering van dit proces. In november 2020 heeft de houder een eerste start gemaakt door het 

actuele veiligheids- en gezondheidsplan te bespreken en een plan van aanpak op te stellen. Op 

deze wijze draagt kinderopvang Onder de Pannen BV er zorg voor dat de 

voormalige beroepskrachten van de stichting Peuterspeelzalen Vught over voldoende kennis 

beschikken om te kunnen handelen conform het opgestelde beleid. 

 

Vierogen principe 

In het beleid is beschreven op welke wijze de houder waarborgt dat beroepskrachten te allen tijde 

gehoord of gezien kunnen worden tijdens hun werkzaamheden. 

Opmerking: 

Eén van de maatregelen die de houder beschrijft om aan het vierogenprincipe te voldoen is de 

aanwezigheid van 2 beroepskrachten op de groep. De houder verklaart te overwegen om vanaf 

januari 2021 te gaan werken met 1 beroepskracht op de maandagochtend. Indien dit het geval is 

dient de houder het vierogenprincipe op een andere manier te borgen. 
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Achterwacht 

De houder beschrijft in het beleid de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien slechts een 

beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. 

 

Eerste hulp aan kinderen 

De beroepskrachten die overgenomen worden van Stichting Peuterspeelzalen Vught zijn 

gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen volgens de in de Regeling Wet 

kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.  

 

Hiermee zal de houder voldoen aan de voorwaarde dat er minimaal één beroepskracht (één 

volwassene) per dag aanwezig is die eerste hulp kan verlenen aan kinderen. 

 

Conclusie 

De houder kan aantonen dat er redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen die voor dit 

onderdeel gelden zal worden voldaan na aanvang van exploitatie. De daadwerkelijke uitvoering van 

het beleid zal tijdens het onderzoek na exploitatie worden beoordeeld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

• EHBO-certificaten 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Kinderopvang Onder de Pannen Veiligheid- en 

gezondheidsplan locatie Hummelhonk, 20-10-2020) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Onder de Pannen Pedagogisch beleidsplan 2021 locatie 

Ducky Duck en Hummelhonk) 

• Mail houder van 4 december 2020 

• Proces overnamen veiligheid-gezondheidsbeleid peuterspeelzalen Ducky Duck en Hummelhonk 

Van 15 november 2020 tot en met juli 2021 

• Stichting Peuterspeelzalen Vught: Inspectierapport Hummelhonk 30 januari 2020 

• Kinderopvang Onder de Pannen BV (BSO), Brabantlaan 75, Vught: Inspectierapporten 4 

september 2017, 6 november 2018, 3 juni 2019 en 30 juni 2020 

• Kinderopvang Onder de Pannen B.V. (KDV), Brabantlaan 75, Vught: Inspectierapport 7 

december 2017, 19 juni 2018, 1 april 2019, 7 januari 2020 en 30 juni 2020 

• Kinderopvang Onder de Pannen (KDV), Van Sasse van Ysseltstr 2, Vught: Inspectierapporten 

06 april 2018, 5 mei 2019, 2 september 2019 en 21 januari 2020 
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Accommodatie 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte  

Het kdv beschikt over de volgende groepsruimtes: 

 

naam Groep aantal m² 

binnenruimte 

Maximaal aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² binnenruimte 

per kind 

Voldoet 

wel/niet 

Hummelhonk Ruimte 0.20 

51 m² 

14 3,6 wel 

 

Voor de berekening van het bruto m² binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m² binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte 

nodig.  

 

Buitenruimte 

De buitenruimte heeft een oppervlak van 700 m². Uit de gegevens die door de houder zijn 

aangeleverd blijkt dat de buitenruimte wordt gedeeld met de basisschool. De school bestaat uit tien 

groepen. In deze tien groepen zitten in totaal 247 kinderen. Niet alle groepen van de school maken 

van de buitenruimte gebruik tijdens de opvanguren van groep Hummelhonk. Om die reden is de 

helft van het aantal kinderen (124) van de basisschool meegenomen in de berekening. 

Tijdens de openingstijden kunnen 124 kinderen van de basisschool gebruik maken van de 

buitenruimte en 14 kinderen van groep Hummelhonk. Totaal 138 kinderen, 700 m²: 138= 5 m² 

per kind. 

De houder verklaart dat in de planning van het dagprogramma een tijd is opgenomen voor het 

buitenspelen. Op het moment dat de kinderen van de groep Hummelhonk buiten spelen is er 

maximaal één groep kleuters van de school aanwezig in de buitenruimte. De houder dient er 

rekening mee te houden dat de buitenruimte permanent beschikbaar dient te zijn voor de groep 

Hummelhonk en niet enkel op het afgesproken tijdstip. 

 

Voor de berekening van het bruto m² buitenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m² buitenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3 m² buitenspeelruimte nodig. 

 

Omdat dit een inspectie op afstand betreft, heeft er geen locatiebezoek plaatsgevonden. 

Uit eerdere inspecties is gebleken dat de binnen- en buitenruimtes van locatie Hummelhonk 

voldoende veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht in overeenstemming met het aantal en de 

leeftijd van de op te vangen kinderen. 

 

Conclusie  

De houder kan aantonen dat er redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen die voor dit onderdeel gelden 

zal worden voldaan na aanvang van exploitatie. De daadwerkelijke uitvoering van het beleid zal 

tijdens het onderzoek na exploitatie worden beoordeeld. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

• Plattegrond 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Onder de Pannen Pedagogisch beleidsplan 2021 locatie 

Ducky Duck en Hummelhonk) 

• Informatie beschikbare buitenruimte ( Email houder gestuurd aan de toezichthouder op 8 

december 2020) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (13-10-2020) 
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Ouderrecht 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

Informatie 

Ouders worden door kinderopvang Onder de Pannen BV geïnformeerd via de website en 

nieuwsbrieven. kinderopvang Onder de Pannen BV heeft de ouders van Stichting Peuterspeelzalen 

Vught via een brief geïnformeerd over de houderwijziging die gaat plaatsvinden. 

 

Conclusie 

De houder kan aantonen dat er redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen die voor dit 

onderdeel gelden zal worden voldaan na aanvang van exploitatie. 

Klachten en geschillen 

Kinderopvang Onder de Pannen BV is aangesloten bij een door de minister van Justitie en 

Veiligheid erkende geschillencommissie per 2 februari 2016. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (www.kinderopvangonderdepannen.net) 

• Nieuwsbrieven (november 2020) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Onder de Pannen Pedagogisch beleidsplan 2021 locatie 

Ducky Duck en Hummelhonk) 

• Aansluiting geschillencommissie 

• Brief Welkom bij het Onder de Pannen Peuterwerk 

• Email houder gestuurd aan de toezichthouder op 4 december 2020 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 

waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 

daarvoor gestelde regels. 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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 een kindercentrum 

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 

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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 

het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 

   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  

   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 

b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 

adviesrecht. 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 

 



 

21 van 23 

Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 12-11-2020 

Hummelhonk te Vught 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Hummelhonk 

Website : http://www.peuterspeelzalenvught.nl 

Aantal kindplaatsen : 14 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Peuterspeelzalen Vught 

Adres houder : Theresialaan 32 

Postcode en plaats : 5262 BN Vught 

KvK nummer : 41080383 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  B van Dommelen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Vught 

Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 5260 GA VUGHT 
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Planning 

Datum inspectie : 12-11-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 23-12-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 04-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-01-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 25-01-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


