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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. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Dotjes Mini Kids is onderdeel van Kinderdagopvang Dotjes en is gevestigd in een 
pand in het centrum van Roosendaal.  Het kinderdagverblijf kan opvang bieden aan maximaal 16 
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
  
Ruimtes 
ruimte 1: 28 m² 
ruimte 2: 31 m² 
buitenruimte: 53 m²  
  
Inspectiegeschiedenis 
2014 t/m 2016: jaarlijkse inspectie: de houder voldoet aan de wettelijke eisen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens deze inspectie voldoet de houder niet aan de wettelijke eisen. Er zijn tekortkomingen 
geconstateerd op domein veiligheid en gezondheid, item risico-inventarisatie veilighied en 
gezondheid. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk kindercentra 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland, versie januari 
2015. 
  
Hierin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd met betrekking tot:   
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie;  
 sociale competentie;  
 overdracht van normen en waarden. 
  
  
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan. 
  
Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 
observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen. 
  
De beroepskrachten kent het dagprogramma, de kinderen en de werkwijze op de groep. Zij biedt 
dit aan op een voor de kinderen bekende wijze.  
De aanwezige kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. 
Momenten van betrokkenheid (aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of kortdurend 
en oppervlakkig spel. Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt. 
De beroepskracht hanteert de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijft zij rekening houden met de situatie; haar optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen. Voorbeeld: Als een kindje steeds niet op haar plaats in de bank 
blijft zitten en het kindje mogelijk van de bank af kan, wordt het kind na uitleg van de 
beroepskracht uit de bank getild en in de kinderstoel gezet. 
  
Op basis van de observatie is gebleken dat op kinderdagverblijf Dotjes mini kids de emotionele 
veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen 
voldoende is gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (pedagogisch medewerker) 
 Observaties 
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Personeel en groepen 

 
Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige 
verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten 
steekproefsgewijs ingezien. De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie zijn de diploma’s van de beroepskrachten steekproefsgewijs ingezien. De 
beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in 
de cao kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De dagopvang bestaat uit twee stamgroepen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskracht-kind-ratio op de groepen voldoet aan de wettelijke 
eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (pedagogisch medewerker) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen het domein veiligheid en gezondheid zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid 
gecontroleerd op inhoud en volledigheid. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.  
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG) is niet gedateerd. Er is gebruik gemaakt 
van de methode Veiligheidsmanagement, ontwikkeld door Consument en Veiligheid en de methode 
Gezondheidsmanagement, ontwikkeld door het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. De 
RIVG is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn geen actieplannen gemaakt. De huisregels zijn 
gedateerd op 2017. 
  
De RIVG heeft geen betrekking op de situatie bij de huidige inspectie. Het plafond van de 
leefruimte van groep één aan de straatzijde is voor een groot deel verwijderd wegens een lekkage. 
De situatie rondom de lekkage is niet opgenomen in de RIVG en niet in het plan van aanpak. 
  
De risico's van water en elektriciteit ontbreken in de risico inventarisatie veiligheid. 
Veiligheidsrisico's worden door de houder als klein ingeschat maar zijn door de staat van het 
gebouw niet realistisch en komen niet overeen met de praktijk: 
Bijvoorbeeld: 
Doordat er regelmatig water op de grond druppelt uit het plafond van de leefruimte van groep één, 
behoort er extra aandacht te zijn voor de onderstaande risico's: 
- Kind glijdt uit over natte vloer verblijfsruimte. (Uitglijders kunnen resulteren in botbreuken, 
hoofd- en nekletsel). 
  
Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu worden door de houder als klein ingeschat 
maar zijn door de staat van het gebouw niet realistisch en komen niet overeen met de praktijk. 
Bijvoorbeeld: 
- Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt 
- Kind verblijft in en muf ruikende, vochtige ruimte. 
  
(Vocht in de ruimtes maakt de groei van huisstofmijt, schimmels en bacteriën makkelijk. 
Gezondheidseffecten die kunnen optreden zijn ontstekingen van het neusslijmvlies, infecties van de 
luchtwegen, astma en eczeem). 
  
Extra aandacht is nodig voor de plafond: rachels , draagbalk en het plafondbeschot. Door lekkage 
van het dak zijn deze aangetast door vocht. Op de dakbeschot is een grote zwarte plek zichtbaar. 
Hier kan schimmelvorming optreden en kinderen kunnen hier allergisch op reageren. 
  
De pedagogisch medewerker heeft desgevraagd verklaard dat indien de bewoners op de eerste 
verdieping gebruik maken van de badkamer, water uit het plafond komt gedruppeld. 
De pedagogisch medewerkers zetten, wanneer zij naar huis gaan, emmers neer onder de lekkages 
en voor aanvang van de opvang worden emmers leeggegooid en wordt de vloer gedweild. 
  
Na de inspectie is er telefonisch contact geweest met Mw L. Bish, locatiemanager. Zij geeft aan dat 
deze situatie al enkele maanden bestaat omdat de verhuurder van het pand niet bereidwillig is om 
adequate maatregelen te treffen om de lekkage op te heffen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen 
toegankelijke ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 sub a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
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 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 

1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

sub a en lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 

1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
   

 De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
sub a en lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact na inspectie dd 24-07-

2017 met mw. L. Bish) 
 Interview (pedagogisch medewerker) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Huisregels/groepsregels 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g 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) 

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) 
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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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 

a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Dotjes mini kids 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Dotjes B.V. 
Adres houder : Roemer Visscherlaan 22 
Postcode en plaats : 4707BZ Roosendaal 
KvK nummer : 20123321 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD West-Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 076-5282000 
Onderzoek uitgevoerd door :  E van Peer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Roosendaal 
Adres : Postbus 5000 
Postcode en plaats : 4700KA ROOSENDAAL 
 
Planning 
Datum inspectie : 24-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 26-07-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 04-09-2017 
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Dotjes mini kids te Roosendaal 

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. 
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