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Peuterspeelzaal De Poeh te Utrecht

Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 3 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Beschouwing
Peuterspeelzaal de Poeh is in 1984 opgericht en is gevestigd in het gebouw van de Utrechtse
Schoolvereniging aan de Frans Halsstraat 22a in Utrecht. Er is 1 vaste beroepskracht die wordt
ondersteund door vaste vrijwilligers. Op de groep worden maximaal 12 kinderen per dag
opgevangen.
Op 17 november 2017 heeft de houder van Peuterspeelzaal De Poeh een wijzigingsformulier
ingediend met het verzoek om het aantal kindplaatsen te verhogen van 12 naar 16.
Een inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op 21 december 2017 om te beoordelen of de locatie
aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Hierbij zijn o.a. de afmetingen en de veiligheidsaspecten
van de binnen- en buitenruimte getoetst.
Toezichthouder is tijdens dit inspectie onderzoek tot de conclusie gekomen dat er, op basis van de
door de houder verstrekte gegevens, geen bezwaar is voor verhoging van het aantal kindplaatsen.
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen dient daarom het kindaantal verhoogd
te worden van 12 naar 16 kindplaatsen met ingang van 1 januari 2018.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
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Peuterspeelzaal De Poeh te Utrecht

Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Algemeen
Het pedagogisch beleid dient te leiden tot verantwoorde kinderopvang waarbij de volgende
pedagogische basisdoelen gerealiseerd worden:
1. het bieden van voldoende emotionele veiligheid voor het kind;
2. het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competentie te
ontwikkelen;
3. het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale
competentie;
4. overdracht van normen en waarden.
In het pedagogisch beleidsplan moet in duidelijke en observeerbare termen beschreven hoe het
kindercentrum deze vier pedagogische basisdoelen in de praktijk brengt.
Het pedagogisch beleid hoort een belangrijke leidraad voor beroepskrachten te zijn en een
toetssteen voor ouders en dient naast de pedagogische basisdoelen de volgende items te bevatten:

De werkwijze, samenstelling en de maximale omvang van de stamgroepen.

Een beschrijving van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep verlaten.

De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep (het wenbeleid).

Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang op extra dagdelen of
ruildagen. - De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het vierogenprincipe.

Een beschrijving van de ondersteuning van de beroepskrachten door andere volwassenen

De wijze waarop de ondersteuning door de achterwacht is geregeld.

Een beschrijving hoe beroepskrachten in een peuterspeelzaal bijzonderheden in de
ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar
passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.

De wijze waarop beroepskrachten in een peuterspeelzaal toegerust worden voor de taak van
signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
Peuterspeelzaal De Poeh
Peuterspeelzaal De Poeh hanteert een Pedagogisch Beleidsplan waarin de visie en het geldende
beleid verwoord is.
De houder heeft aangegeven en laten zien tijdens het inspectiebezoek, naar aanleiding van de
vraag voor ophoging kindplaatsen, hoe de ruimte is aangepast door een gedeelte van de aan de
groepsruimte grenzende hal en gang erbij te betrekken.
In de meest recente versie van het Pedagogisch Beleidsplan, ontvangen door de toezichthouder op
10 december 2017, wordt beschreven hoe de groep eruit gaat zien qua maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de kinderen. Tevens wordt beschreven op welk moment de kinderen
spelactiviteiten kunnen doen buiten de basisgroep en wordt een beschrijving gegeven van de wijze
waarop in de gang en de hal verantwoord gespeeld kan worden door de kinderen.
Vanaf 1 januari 2018 veranderen de voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch beleid. Het
pedagogisch beleidsplan/werkplan zal bij de volgende inspectie op alle overige items worden
meegenomen en beoordeeld.
Conclusie
Ten behoeve van de aanvraag ophoging kindplaatsen voldoet de houder aan de gevraagde items in
het pedagogisch werkplan.
Gebruikte bronnen:
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Peuterspeelzaal De Poeh te Utrecht






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 21 december
2017)
Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 21 december 2017)
Website (http://www.pszdepoeh.nl/)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Poeh - december 2017)
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Peuterspeelzaal De Poeh te Utrecht

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Algemeen:
Medewerkers in het peuterspeelzaalwerk dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG). Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het
werken met kinderen. Deze vereiste geldt zowel voor de beroepskrachten, als voor het
kantoorpersoneel, stagiairs en eventuele vrijwilligers.
De VOG moet worden overgelegd aan de houder van het peutercentrum en mag niet ouder zijn dan
twee maanden vóórdat met de werkzaamheden wordt begonnen.
Op 1 maart 2013 is gestart met continue screening in de kinderopvang. VOG's die zijn afgegeven
na deze datum worden automatisch meegenomen in de continue screening mits deze zijn
aangevraagd voor minimaal voorwaarde 84. Alle beroepskrachten hebben om opgenomen te
kunnen worden in het continue screeningsbestand een nieuwe VOG aan moeten vragen.
Voor de uitzendkracht, stagiair en vrijwilliger geldt dat zij nog niet opgenomen kunnen worden in
dit bestand. Voor hen geldt een tweejaarlijkse VOG-plicht. Zij moeten een nieuwe VOG aan de
houder van het kinderdagverblijf kunnen overleggen vóór het moment dat de voorafgaande VOG
twee jaar oud is.
Ouders die structureel (meer dan 2 keer per jaar) worden ingezet als hulpouder op de groep
worden beschouwd als vrijwilliger en zijn daarmee ook VOG-plichtig.
Peuterspeelzaal De Poeh
Tijdens dit onderzoek is de verklaring omtrent het gedrag getoetst van de nieuwe beroepskracht.
De VOG's van de huidige beroepskracht en de vrijwilligsters zijn bij de jaarlijkse inspectie getoetst.
Conclusie
Tijdens de inspectie blijkt dat op deze locatie wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden
betreffende de verklaringen omtrent het gedrag.
Passende beroepskwalificatie
Algemeen
Om te mogen werken in een peutercentrum als beroepskracht, dient de medewerker in het bezit te
zijn van een kwalificerend diploma. Deze diploma's hebben alle een (uitgebreide) pedagogische
component. In de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening staan de diploma's beschreven
die voldoen aan deze eis.
Peuterspeelzaal De Poeh
Bij dit onderzoek is het diploma getoetst van de nieuwe beroepskracht. Het diploma van de vaste
beroepskracht is getoetst tijdens de afgelopen jaarlijkse inspectie.
Hierbij is gebleken dat deze in het bezit zijn van een passende beroepskwalificatie conform de
geldende CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Conclusie
Tijdens de inspectie blijkt dat op deze locatie wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden
betreffende de passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
Algemeen

6 van 13
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal incidenteel onderzoek 21-12-2017

Peuterspeelzaal De Poeh te Utrecht

In een peuterspeelzaalgroep mogen maximaal 16 kinderen tegelijkertijd worden opgevangen.
Daarnaast heeft ieder kind maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal
één werkzaam is op de groep van het kind.
Peuterspeelzaal De Poeh
Peuterspeelzaal De Poeh gaat opvang bieden in één groep van maximaal 16 kinderen.
Er worden per dagdeel twee vaste beroepskrachten ingezet. Er wordt opvang geboden in de
ochtenden op vijf dagen per week.
In het pedagogisch beleidsplan is de beschrijving hiervan opgenomen en zijn de ouders hierover
geïnformeerd.
Conclusie
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de opvang in peuterspeelzaalgroepen voldoet aan de
hieraan gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 21 december
2017)

Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 21 december 2017)

Diploma beroepskracht

Verklaringen omtrent het gedrag
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Peuterspeelzaal De Poeh te Utrecht

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Algemeen
In ieder peutercentrum moeten jaarlijks alle voor kinderen toegankelijke ruimten geïnventariseerd
worden op mogelijk aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico's.
Op basis van de risico-inventarisaties moet een plan van aanpak worden opgesteld. Daarin geeft de
houder aan welke maatregelen, wanneer worden genomen in verband met de veiligheids- en
gezondheidsrisico’s.
Een onderdeel van deze inventarisatie van de veiligheidsrisico's is een lijst met daarop de
ongevallen die zich in het kindercentrum hebben voorgedaan. Deze lijst heeft in ieder geval
betrekking heeft op ongevallen, waarbij een arts of tandarts is ingeschakeld of een
ziekenhuisbezoek noodzakelijk was. Voorts gaat het om ongevallen die met een zekere regelmaat
terugkeren, ook al hoeft in die gevallen de arts of tandarts niet te worden ingeschakeld en is een
bezoek aan een ziekenhuis niet aan de orde. Bijvoorbeeld: kinderen die voortdurend op een zelfde
plek in een kindercentrum uitglijden.
Gezien het belang van de inventarisatie veiligheid en gezondheid voor de gehele organisatie heeft
iedere houder van een kindercentrum de wettelijke verplichting ervoor te zorgen dat elk
personeelslid van deze documenten kennis kan nemen. Dit geldt uiteraard ook voor iedere
wijziging van de inventarisatie.
Peuterspeelzaal De Poeh
De beroepskracht heeft in september 2017 de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
uitgevoerd en aangevuld waar nodig.
Tijdens de huidige inspectie is gekeken naar de gang en de hal die als extra ruimte gebruikt gaat
worden ten behoeve van de uitbreiding kindplaatsen.
Op 21 december 2017 is door de toezichthouder een aanvulling ontvangen in het kader van overleg
en overreding met een inventarisatie veiligheid voor de gang en de hal aangevuld met de
benodigde maatregelen.
Tijdens een volgend inspectiebezoek zal beoordeeld worden of risico's gereduceerd worden door
het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn.
Conclusie
Het gevoerde beleid van de houder omtrent veiligheid en gezondheid voldoet aan de gestelde
eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 21 december
2017)

Interview (met de beroepskracht tijdens het inspectiebezoek d.d. 21 december 2017)

Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 21 december 2017)

Risico-inventarisatie veiligheid (september 2017 en aanvulling voor de gang en hal ontvangen
op 21 december 2017)

Risico-inventarisatie gezondheid (september 2017)
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Peuterspeelzaal De Poeh te Utrecht

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte
Algemeen
De binnenruimte waar kinderen gedurende de opvang verblijven dient passend ingericht te zijn, in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen, waarbij er minimaal
3,5 m2 speelruimte per kind beschikbaar is.
Peuterspeelzaal De Poeh
De locatie beschikt over een passend ingerichte groepsruimte in overeenstemming met het aantal
en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Ten behoeve van de uitbreiding kindplaatsen is de
gang en de hal als extra speelruimte betrokken bij de groepsruimte.
De oppervlakte bedraagt:
groepsruimte: 43,8 m2
hal:
10 m2
gang:
8,52 m2
Totaal:
62,32 m2
Voor de opvang van 16 kinderen is minimaal 56m2 benodigd aan bruto oppervlakte.
Het aantal vierkante meters is voldoende voor de uitbreiding kindplaatsen.
Bij de afmetingen is rekening gehouden met een verkeersstrook van 60 cm over de hele lengte van
de gang en de hal. Dit is in het kader van de brandveiligheid enerzijds en anderzijds bedoeld als
looppad voor de kinderen en beroepskrachten die gebruik maken van de toilet gelegen in de gang.
Conclusie
Uit bovenstaande observaties blijkt dat de locatie voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de
binnenruimte.
Buitenspeelruimte
Algemeen
De buitenspeelruimte voor kinderen die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang dient vast
beschikbaar te zijn voor de kinderen. Deze hoeft niet aangrenzend te zijn maar wel goed
bereikbaar, passend ingericht en minimaal 3m2 per aanwezig kind te zijn.
Peuterspeelzaal De Poeh
Peuterspeelzaal De Poeh heeft de beschikking over de speelplaats van de school. De buitenruimte
is omheind met een muur en hekken die gesloten zijn tijdens het buitenspelen. Er zijn
verschillende gedeeltes om te spelen. Er zijn op het speelplein klimtoestellen, mogelijkheden om te
ballen en ruimte om te rennen, te fietsen en te steppen.
Het speelplein beschikt over voldoende m2 voor de uitbreiding met 4 kindplaatsen.
Conclusie
Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden aan de buitenspeelruimte.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 21 december
2017)

Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 21 december 2017)

Website (http://www.pszdepoeh.nl/)

Plattegrond

Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Poeh - december 2017)
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Peuterspeelzaal De Poeh te Utrecht

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
De peuterspeelzaal beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor die peuterspeelzaal
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 Besluit 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 peuterspeelzaalgroep.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
(spel)activiteiten waarbij kinderen hun peuterspeelzaalgroep dan wel de
peuterspeelzaalgroepsruimte verlaten.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
(art 2.6 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 2.6 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd en is bij aanvang van de
werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 2.6 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
overeenkomstig de meest recent aangevangen cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Peuterspeelzaal De Poeh te Utrecht

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één
werkzaam is op de groep van het kind.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder informeert de ouders en de kinderen tot welke peuterspeelzaalgroep het kind behoort
en welke beroepskrachten op welke dag voor welke groep verantwoordelijk zijn en welke
vrijwilligers op deze dag aanwezig zijn.
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.11 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Er is ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind.
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening)

De binnenruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen.
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening)

Buitenspeelruimte
Er is ten minste 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind.
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening)
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Peuterspeelzaal De Poeh te Utrecht

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Peuterspeelzaal De Poeh
: 12
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Peuterspeelzaal De Poeh
Frans Halsstraat 22A
3583BP Utrecht
41185367
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
Postbus 16200
3500CE Utrecht
030-2863 227
A. Spaapen
W. van Bentum

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Utrecht
: Postbus 16200
: 3500CE Utrecht

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

21-12-2017
27-12-2017
Niet van toepassing
28-12-2017
28-12-2017
n.v.t.

: 28-12-2017
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal
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.
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