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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. 

 

Beschouwing 

Op 21 november 2022 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Heemstede een 

onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Les Petits Pr. Beatrix (Pinkeltje) in 

Heemstede. 

Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang 

getoetst. 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum en de 

bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Feiten over kinderdagverblijf Les Petits Pr. Beatrix (Pinkeltje) 

Kinderdagverblijf Les Petits Pr. Beatrix (Pinkeltje) biedt opvang aan kinderen van 2 tot en met 4 

jaar en gehuisvest aan het schoolplein van de Prinses Beatrixschool.  

De locatie is geregistreerd met 16 kindplaatsen en is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag-, 

en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur en op woensdagochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur. 

De jongste kinderen van buitenschoolse opvang Les Petits Pr. Beatrix van dezelfde houder maken 

in de middag gebruik van het lokaal van het kinderdagverblijf. De locatie is geen officiële VVE-

locatie maar er wordt wel gewerkt met de thema's van Uk en Puk. 

Kinderdagverblijf Les Petits Pr. Beatrix is onderdeel van Les Petits, een organisatie met 

verschillende locaties in de regio Zuid-Kennemerland. 

  

In mei 2021 heeft er op bestuurlijk niveau een wijziging plaats gevonden en sluit Les Petits zich 

aan bij Samenwerkende Kinderopvang. Samenwerkende Kinderopvang is een organisatie waar 

meerdere kinderopvang labels (11) onder vallen en is gevestigd in Den Haag. Les Petits behoud 

haar eigen autonomie. Het aanbod, de visie en het beleid van Les Petits blijft ongewijzigd.   

  

Belangrijkste bevindingen 

Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen 

geconstateerd. 

 

De houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport en heeft geen gebruik gemaakt 

van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 pedagogisch beleid; 

 pedagogische praktijk. 

  

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Dit bestaat uit een algemeen 

pedagogisch beleid en een locatiespecifiek werkplan van kinderdagverblijf Les Petits Pr. Beatrix. 

  

Het pedagogisch beleidsplan is tijdens dit onderzoek op enkele onderdelen getoetst. 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

  

De uitvoering van het pedagogisch beleidsplan is steekproefsgewijs getoetst. Er is onder andere 

getoetst of de beschrijving van enkele voorwaarden overeenkomt met uitvoering in de praktijk. 

De houder draagt er voldoende zorg voor dat er in het kindercentrum volgens het beleidsplan 

wordt gehandeld. De beschreven werkwijze komt overeen met de praktijk.  

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde opvang is het pedagogisch handelen van de 

beroepskrachten beoordeeld naar aanleiding van een observatie. 

Onder verantwoorde kinderopvang wordt onder andere verstaan: 

- het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen; 

- het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen; 

- de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

  

Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 

door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie Er is geobserveerd tijdens gerichte 

activiteiten. 

Gedurende deze observatie wordt het bieden van verantwoorde opvang voldoende gewaarborgd. 

Dit blijkt uit de volgende beschrijving: 

 

Persoonlijke competentie: Wederkerigheid                                                    

De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 

elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 

wederzijdse relatie en interactie. 

Persoonlijke competentie: Dagprogramma                                                     

Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 

en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. 

Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie).  

Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen. 

   

Praktijkvoorbeelden 

De kinderen gaan samen met de dans juf en de aanwezige beroepskrachten een dansactiviteit 

doen. In de opbouw naar de komende dansjes worden er oefeningen gedaan met de kinderen. 'Kijk 

eens wat ik heb meegenomen?' zegt de dans juf. De beroepskracht laat een handpop (Sinterklaas) 

zien. En wat heeft hij op zijn hoofd? Een mijter’.  
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De beroepskracht vraagt aan de kinderen hoe de grote stok heet die Sinterklaas mee heeft 

genomen. 'Een staf' roepen enkele kinderen. 

Er worden meerdere handpoppen getoond en de kinderen zeggen hierbij hallo en zwaaien naar de 

handpoppen. 

De dans juf legt uit aan de kinderen dat zij ook speciale stickers heeft meegenomen om elk kind 

een eigen sticker te geven waar ze op kunnen zitten. Op de stickers staan afbeeldingen. De 

beroepskrachten helpen de kinderen een eigen plekje te zoeken 'Kijk daar zie ik een klein 

worteltje, een klein schelpje, daar mag je op gaan zitten’ zeggen de beroepskrachten en 

begeleiden de kinderen naar een plekje. 

  

De dans juf zet een muziekje op waarbij de kinderen en de beroepskrachten klappen en tellen mee 

op de maat van de muziek. Dan volgen er oefeningen met de kinderen om op en dichtbij de eigen 

sticker op hun buik te liggen, te trappelen met de voeten, en een oefening met de beentjes. De 

begrippen openen en sluiten staan bij de laatste oefening centraal. 

  

De dans juf toont door middel van haar armen en handen boven haar hoofd te vouwen, op 1 been 

te staan en te zeggen: 'Ik maak nu een mooie pepernoot! En die ga ik opeten'. Daarna doen de 

kinderen haar na en schudden daarbij met de handen en billen. De kinderen proberen het 

spelenderwijs te oefenen om zoveel mogelijk te kunnen balanceren op 1 been.   

  

Dan kondigt de dans juf aan dat nu de Pietendans komt. Een bijbehorend muziekje wordt ingezet 

en de kinderen dansen en springen op de maat. Ondertussen loopt de dans juf in de binnenkant 

van de kring langs de kinderen met een afbeelding van een stoomboot. De plaat wordt in een 

golvende beweging getoond aan de kinderen. 

Hierna is er een gesprek met de kinderen over de laatste gebeurtenis met de stoomboot. De 

beroepskrachten vragen aan de kinderen: 'Wat is er gebeurd met de stoomboot?' Een kind vertelt 

dat de boot gezonken is. De dans juf legt uit dat er met 'gezonken' vast wel wordt bedoeld dat de 

boot misschien wel wat te zwaar was geworden door alle pepernoten en pakjes!? 

In de uitleg maakt ze hiermee een bruggetje naar een nieuwe oefening (de vliegtuigdans) omdat 

Sinterklaas nu een vliegtuig heeft bedacht voor alle cadeautjes en pepernoten in plaats van de 

gezonken boot. 

  

Conclusies: Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.  

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer) ervaringen op te doen dankzij de groep, 

activiteitenaanbod en inrichting.   

  

Sociale competentie: Eigenheid                                                             

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. Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan. 

Sociale competentie: Samen spelen samen leren                                   

De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. 

De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 

  

Praktijkvoorbeelden 

Als de kinderen een oefening: met hun handen hoog in de lucht houden en hierbij op de tenen 

proberen te lopen plakt een beroepskracht een touw op de grond en zegt: ‘Dit is zogenaamd een 

dak’. De kinderen mogen langs het touw lopen en proberen daarbij al balancerend en ook aan het 

einde van het touw denkbeeldig een 'cadeautje' in de schoorsteen (een hoepel) van het huis te 

werpen. 
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De beroepskrachten lopen met de kinderen mee in de oefening en houden soms hun hand vast 

langs het touw. Heel voorzichtig en met plezier van de inspanning die dit kost, lopen de kinderen 

langs het touw ("het dak") en gooien een cadeautje in de hoepel ("de schoorsteen"). 

Ter afsluiting van de dansactiviteit krijgen alle kinderen een veer en de beroepskracht zegt tegen 

een kind 'Voel eens, wat zacht he, voel maar aan je gezicht. Lekker zacht he?’ 

Met het veertje in de hand en een begeleidend muziekje kriebelen de kinderen op het gezicht hoe 

zacht het veertje voelt. Tijdens het kriebelen oefenen de beroepskrachten door het benoemen van 

de lichaamsdelen van het hoofd door middel van gerichte vragen te stellen aan de kinderen; 'Waar 

is je neus en waar is je kin en waar zitten je oren?'  

Tot slot is de laatste oefening een rustige grondoefening om te ontspannen en de kinderen klappen 

op de bovenbenen op de maat van het muziekje van het paardje Ohzosnel. 

  

Conclusies: De kinderen zijn deel van de groep. De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in 

hun onderlinge interactie. Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele 

kinderen. Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer) ervaringen op te doen dankzij de groep, 

activiteitenaanbod en inrichting. 

  

Emotionele veiligheid: Respectvol contact                                              

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 

De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 

voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de 

situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 

  

Praktijkvoorbeeld 

Een kind komt bij de beroepskracht met een kopje uit de speelhoek. De beroepskracht zegt: 'Oh 

breng jij mij een lekker kopje koffie? Dat vind ik wel heel lekker'. Het kind loopt terug en brengt 

nog meer kopjes naar de beroepskracht. 

De puzzels die na de dansactiviteit op tafel liggen mogen worden afgemaakt en worden opgeruimd. 

'Willen jullie de puzzels afmaken die op de tafel liggen? 

  

Conclusie: De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

  

 

(Overdracht van) waarden en normen: Eenduidig handelen                                               

Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 

wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 

behoefte van individuele kinderen.    

  

Praktijkvoorbeeld 

Een paar kinderen willen dat doen en maken de puzzels eerst af en ruimen ze op in de daarvoor 

bestemde kasten. 

Een kind wil van de bank afgaan en komt per ongeluk tegen een puzzelend kind aan op het kleed 

op de grond. 

Het kind schrikt even daarvan en de beroepskracht ziet dat en zegt: ‘Doe maar voorzichtig, zeg 

maar even sorry’, het ging per ongeluk.  

  

Conclusie: Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: 

 Observatie(s) (21 november 2022) 

 Website 

 Personeelsrooster 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Les Petits) 

 Pedagogisch werkplan (Intakeboek Peuteropvang Beatrixschool) 

 Veldinstrument observatie kindercentrum, GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 opleidingseisen; 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker. 

  

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister en 

voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder. 

Dit is gebaseerd op basis van een steekproef van de personen die ingezet zijn op de dag van het 

onderzoek. 

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten sinds het vorige onderzoek d.d. 16-03-2021 

getoetst. Getoetst zijn ook de leidinggevende, de workshopinstructeur en de pedagogische coach 

(Wet IKK).  

  

Opleidingseisen 

Beroepskwalificatie  

De beroepskwalificatie is getoetst van de beroepskrachten die ingezet zijn op de dag van het 

onderzoek. 

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten, werkzaam sinds het vorige onderzoek d.d. 16-

03-2021, getoetst. 

Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

  

Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker 

De persoon die als pedagogisch coach wordt ingezet beschikt over een voor de werkzaamheden 

passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er zijn pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming 

en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens. Daarnaast zijn er pedagogische coaches 

voor het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden.  

  

Berekening minimale ureninzet  

Het minimaal aantal uren inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers wordt jaarlijks bepaald op 

grond van de rekenregels in het besluit. De minimale ureninzet wordt bepaald door het nemen van 

de som van (vijftig uur x het aantal kindercentra) + (tien uur x het aantal fte pedagogisch 

medewerkers). Deze berekening dient per houder (KvK nummer) gemaakt te worden. 

  

De minimale ureninzet voor 2021 alsmede voor 2022 is door de houder op juiste wijze berekend. 

Er is hierbij rekening gehouden met de flexibele inzet van de beroepskrachten in het laatste 

kwartaal van 2021. Opgemerkt moet worden dat de berekening over 2021 gemaakt is op het 

niveau van de organisatie (meerdere KvK nummers). 
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  vijftig uur x aantal 

kindercentra 

(beleid) 

tien uur x aantal fte 

beroepskrachten 

(coaching) 

Som (uren nodig voor beleid + 

uren nodig voor coaching)  

= minimale ureninzet 

2021 vijftig uur x 33 

locaties= 1650 

tien uur x 151 fte = 1510 = totaal 3160 uur 

2022 Vijftig uur x 33 locaties 

= 1650 

tien uur x 151 fte = 1510 = totaal 3160 uur 

  

  

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker in 2021 

Tijdens dit onderzoek is de ureninzet door de pedagogisch beleidsmedewerker over het jaar 2021 

op houderniveau getoetst, na afloop van het kalenderjaar. 

  

2021 minimaal 50 uur ingezet voor beleid minimaal 206 uur ingezet voor coaching 

  

Ontvangen coaching 2021 

Tijdens dit onderzoek is tevens getoetst of alle beroepskrachten in het afgelopen kalenderjaar 

(2021) coaching hebben ontvangen door een gekwalificeerde coach. 

Uit de aangeleverde documentatie en gesprek met enkele beroepskrachten blijkt dat het 

aannemelijk is dat op het kinderdagverblijf alle beroepskrachten in 2021 ook daadwerkelijk 

gecoacht zijn door een gekwalificeerde pedagogische coach.  

  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: 

 Observatie(s) (21 november 2022) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Protocol (Wenbeleid, versie 8, 13 januari 2022) 

 Website 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Les Petits) 

 Pedagogisch werkplan (Intakeboek Peuteropvang Beatrixschool) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Overzicht pedagogische coaching 2021) 
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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 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 

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) 

 
 

Pedagogische praktijk 

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. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
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f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet 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 kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

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

 
 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Les Petits Pr. Beatrix (Pinkeltje) 

Vestigingsnummer KvK : 000041225223 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Les Petits Kinderdagverblijven BV 

Adres houder : Donkerelaan 68 

Postcode en plaats : 2061 JP Bloemendaal 

Website : www.lespetits.nl 

KvK nummer : 41225223 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000 GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Doorenbosch  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heemstede 

Adres : Postbus 352 

Postcode en plaats : 2100 AJ HEEMSTEDE 

Planning 

Datum inspectie : 21-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 04-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 09-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 09-01-2023 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


