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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. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het onderzoek voor registratie. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 
verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kindercentrum 
De gemeente Borne heeft een aanvraag voor exploitatie in behandeling genomen betreffende een 
te openen kinderdagverblijf aan de Zwartkotteweg 1 te Hertme. 
  
De houder heeft een aanvraag ingediend om in het pand maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 4 
t/m 12 jaar oud op te vangen. Uit de observatie tijdens het inspectiebezoek en de voor dit 
onderzoek beoordeelde documenten blijkt dat de houder op basis van het beschikbare aantal m² in 
het pand maximaal 24 kinderen kan opvangen. 
   
Bevindingen op hoofdlijnen 
Uit dit onderzoek voor registratie is gebleken dat er geen bezwaar is tegen opname in het Landelijk 
Register Kinderopvang met 24 kindplaatsen. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Registratie, wijzigingen en 
administratie'. Per aspect worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna 
volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Registratie 
 
Het kindercentrum is nog niet in exploitatie. De houder is voornemens op 14 mei 2018 met de 
opvang te starten. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview met de houder.) 
 Formulier aanvraag exploitatie BSO Buitenlust 
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Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch klimaat'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft voor zijn kindercentrum in december 2017 een algemeen pedagogisch beleidsplan 
opgesteld. Daarnaast is in februari 2018 voor deze locatie een pedagogisch werkplan opgesteld. 
  
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van 
  
 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse 

opvang, bedoeld in artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang; 
 de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 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; 

 de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning; 

 de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen; 
 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen; 
 de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten; 
 het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende 

extra dagdelen. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan alle eisen ten aanzien van het pedagogisch beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview met de houder.) 
 Observaties (observaties in de binnen- en buitenspeelruimtes.) 
 Website (www.dedriebiggetjeshertme.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (algemeen beleidsplan van december 2017.) 
 Pedagogisch werkplan (versie van februari 2018.) 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder heeft een verklaring omtrent gedrag overlegd. Deze is bij het indienen van de aanvraag 
tot exploitatie aan het college van B&W overlegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
  
Conclusie 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag (VOG rechtspersoon) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Veiligheid en gezondheid'. Per 
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft voor BSO Buitenlust op 07-03-2018 een veiligheids- en gezondheidsbeleid 
vastgesteld. Het opgestelde beleid leidt ertoe dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang 
conform dit beleid wordt gehandeld. 
  
 het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren 
en actualiseren; 

 het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico's die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, 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; 

 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; 

 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; 

 het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder 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. 

  
Conclusie 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder heeft in 2013 de Meldcode Kindermishandeling vastgesteld. Er wordt gebruikgemaakt 
van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang. 
  
Dit model is door de houder aangepast en bevat onder andere: 
 Een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 Een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse medewerkers bij de stappen, 

inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing 
over het al dan niet doen van een melding; 

 Specifieke aandacht, indien van toepassing, voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van de medewerker(s) vereisen. 

De meldcode wordt in ieder geval jaarlijks besproken tijdens het teamoverleg.  
  
Conclusie 
De meldcode voldoet aan de gestelde eisen. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview met de houder.) 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid; 
 Protocol Grensoverschrijdend gedrag; 
 Protocol Vervoer en uitstapjes BSO; 
 Protocol buiten spelen en buitenomgeving; 
 Afspraken pm-ers Buitenlust; 
 Afspraken kinderen Buitenlust. 
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Accommodatie 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie'. Per aspect worden 
eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
De opvang gaat plaatsvinden in een pand dat buiten opvanguren in gebruik is door een 
nabijgelegen hotel/restaurant. In het pand kan de houder beschikken over een groepsruimte 
van 131 m². Deze ruimte is voldoende groot voor 24 kinderen. 
  
Tijdens het inspectiebezoek zijn met de houder de voornaamste risico's besproken die zich in de 
binnen- en buitenspeelruimte voor kunnen voordoen. 
  
Naar aanleiding van dit overleg heeft de houder besloten voor de start van de opvang een aantal 
acties uit te voeren: 
  
Binnenspeelruimte 
 Schoonmaak en opruimen van overbodige materialen; 
 Weghalen van tapinstallatie; 
 Plaatsen bank; 
 Plaatsen veiligheidsfolie op ramen; 
 Afschermen van de bar aan de zijkanten; 
 Het urinoir wordt afgeschermd middels een speciale hoes. 
  
Buitenspeelruimte 
 Roosters voor de toegangsdeuren worden vervangen door matten; 
 Het plaatsen van een berging voor buitenspeelmaterialen; 
 Een van de naastgelegen tennisbanen wordt ingericht met een trampoline, tafeltennistafel en 

een basket. 
 Plaatsen cq. inrichten van een timmerhoek, zandbak, twee grote picknicktafels, een loungeset 

en twee hangstoelen. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste items. Bij het onderzoek na registratie wordt beoordeeld of de 
binnen- en buitenruimte passend zijn ingericht voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (observaties in de binnen- en buitenspeelruimtes.) 
 Website (www.dedriebiggetjeshertme.nl) 
 Plattegrond 
 Pedagogisch beleidsplan (algemeen beleidsplan van december 2017.) 
 Pedagogisch werkplan (versie van februari 2018.) 



 

10 van 15 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 19-04-2018 

BSO Buitenlust te Hertme 

 

Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Per aspect worden 
eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid: 
 mondelinge communicatie; 
 intakegesprek; 
 via de website; 
 via nieuwsbrieven. 
  
Conclusie 
Ouders worden in voldoende mate geïnformeerd. 
 
 
Klachten en geschillen 
 
De houder heeft een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten en deze schriftelijk 
vastgelegd. 
   
Conclusie  
De externe en interne klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview met de houder.) 
 Website (www.dedriebiggetjeshertme.nl) 
 Nieuwsbrieven 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

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; art 2 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2a 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 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 12 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
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 12 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 1.50 lid 5 Wet kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3a 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 meebrengt, 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3b 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het AMHK of een deskundige op het gebied van 
letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het AMHK; 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en een ieder 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 treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder indient en dat de houder:  
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een 
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Buitenlust 
Website : http://www.dedriebiggetjeshertme.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000015175715 
Aantal kindplaatsen : 24 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang de drie biggetjes 
Adres houder : Wetering 3 
Postcode en plaats : 7626LD Hertme 
KvK nummer : 06085278 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Rian Laarman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Borne 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7620AE BORNE 
 
Planning 
Datum inspectie : 19-04-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 30-04-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 21-05-2018 
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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. 
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