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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 
Kinderdagverblijf De Buitentuin heeft het voornemen om per 1 april 2020 een kleinschalig 
kinderdagverblijf te starten aan het Wettenseind in Nuenen. De houder heeft veel ervaring in de 
kinderopvang in voornamelijk management functies. Ze is de laatste jaren werkzaam geweest bij 
een grotere kinderopvangorganisatie in de regio. 
 

Per oktober 2019 is de houder verhuisd naar een boerderij waar ze in de ruime tuin een nieuw 
kinderdagverblijf laat bouwen. Er komt een aparte ingang voor het kinderdagverblijf aan de zijkant 
van het perceel.  Kinderopvang De Buitentuin wordt een kleinschalige kinderopvangorganisatie die 
opvang gaat bieden aan 2 groepen van maximaal 11 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar. 
 

Het gebouw beschikt over een ruime hal, twee ruime groepsruimten op de begane grond met veel 

glas.  Iedere groepsruimte beschikt over een slaapkamer met 2 stapelbedden en op de eerste 
verdieping is tevens een slaapkamer aanwezig met 2 stapelbedden. Tussen de twee groepsruimten 
is een verschoonruimte en toiletjes met veel ramen naar de groepsruimte toe. Er is 
een aangrenzende en omheinde tuin die in maart ingericht wordt door een hovenier. Het 
kinderdagverblijf ligt aan het einde van een doodlopende straat en grenst aan de tennisvelden, 
korfbalvereniging en voetbalvereniging met voldoende parkeermogelijkheden. 
 

Kinderdagverblijf De Buitentuin is een 'groen' kinderdagverblijf waar gezonde voeding, 
natuurbeleving, beweging en duurzaamheid centraal staat. 
 
Onderzoek voor registratie 
Naar aanleiding van een aanvraag voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang is een 
inspectie uitgevoerd bij Kinderopvang De Buitentuin. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden 
die op Kinderopvang De Buitentuin van toepassing zijn en voor aanvang van de exploitatie getoetst 

kunnen worden, onderzocht. 
 

Conclusie  
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet 
Kinderopvang. 
 

Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat de exploitatie redelijkerwijs kan 
plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. De 
bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met 
betrekking tot de brandveiligheid of bouw en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit 
afgeeft indien dit van toepassing is op de situatie. 
 

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

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
De toezichthouder toetst of er kinderopvang wordt geboden in de zin van de Wet Kinderopvang. 
  

 

Registratie 

De houder is voornemens te starten met exploitatie op 1 april 2020 indien uit onderzoek blijkt dat 
de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels. 
 

 

Wijzigingen 

De houder van het kindercentrum zal bij wijziging een verzoek indienen bij het college de gegevens 

te wijzigen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (11-02-2020) 
• Aanvraag Exploitatie (14-01-2020) 
• Personenregister Kinderopvang (13-02-2020) 
• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (www.kinderopvangdebuitentuin.nl) 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (van de houder (tevens pedagogisch 

beleidsmedewerker) en 1 beroepskracht) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (13-01-2020) 
• Pedagogisch beleidsplan (2020) 
 



 

 

Pedagogisch klimaat 
Binnen dit domein is gekeken of er een pedagogisch beleidsplan is en voldoet aan de wettelijke 

eisen. 
  
 

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat alle voorwaarden van het getoetste item ‘Pedagogisch beleid’ voldoen aan 
de gestelde eisen. 

 
Kinderopvang De Buitentuin hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de 
organisatie geldende beleid verwoord is. Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan alle wettelijke 
eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (11-02-2020) 

• Observatie(s) (Dinsdag 11-02-2020) 
• Landelijk Register Kinderopvang 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website (www.kinderopvangdebuitentuin.nl) 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (van de houder (tevens pedagogisch 

beleidsmedewerker) en 1 beroepskracht) 
• Pedagogisch beleidsplan (2020) 
 



 

 

Personeel en groepen 
Binnen dit domein wordt het volgende getoetst: 

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• Opleidingseisen. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen. 
  
De houder, tevens pedagogisch beleidsmedewerker en partner zijn in bezit van een verklaring 
omtrent gedrag en staan op een juiste wijze ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 
 

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Opleidingseisen’ voldoet aan de 
gestelde eisen. 
  
Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van de beroepskracht en houder ingezien. De 
beroepskracht en houder beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (11-02-2020) 
• Observatie(s) (Dinsdag 11-02-2020) 

• Personenregister Kinderopvang (13-02-2020) 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website (www.kinderopvangdebuitentuin.nl) 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (van de houder (tevens pedagogisch 

beleidsmedewerker) en 1 beroepskracht) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (13-01-2020) 

• Pedagogisch beleidsplan (2020) 
• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 



 

 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft 

vastgesteld en gekeken of er in de praktijk wordt gehandeld volgens het beleid. 
 
Daarnaast is er beoordeeld of er een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is 
vastgelegd.  
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Veiligheids-en gezondheidsbeleid’ 
voldoen aan de gestelde eisen. 
 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin alle wettelijke 
voorwaarden beschreven staan. 

 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat informatie over: 

• Beleid ten aanzien van grote risico’s; 
• Beleid ten aanzien van kleine risico’s; 
• Beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag (vierogenprincipe); 
• Achterwachtregeling; 
• EHBO-regeling. 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling’ voldoet aan de gestelde eisen. 

  
De houder van het kindercentrum hanteert het landelijke protocol 'kindermishandeling en 
grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’ (juni 2018, samengesteld door Boink, de 
Brancheorganisatie kinderopvang, de Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang, 
Sociaalwerk Nederland). 
 

Het protocol bestaat uit 3 routes: 

• ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (sinds 1 januari 2019 met 
het nieuwe, bijbehorende afwegingskader). 

• Meldplicht bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een medewerker. 
• Stappenplan seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling'. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (11-02-2020) 
• Observatie(s) (Dinsdag 11-02-2020) 
• EHBO certificaten (van de houder en beroepskracht) 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website (www.kinderopvangdebuitentuin.nl) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (13-01-2020) 

• Ongevallenregistratie 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2018) 
• Pedagogisch beleidsplan (2020) 

 



 

 

Accommodatie 
Binnen dit domein is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

Er is geconstateerd dat alle voorwaarden van het getoetste item ‘Eisen aan de ruimtes’ voldoen aan 
de gestelde eisen. 

  
Het kinderdagverblijf is tijdens de inspectie nog niet gereed. Het betreft een nieuwbouw pand 
waar op de begane grond 2 dagopvanggroepen komen met een verschoningsruimte tussen de twee 
groepsruimtes in. Allebei de groepen beschikken over een slaapkamer. Op de eerste verdieping 
komt een ruimte die gebruikt kan worden voor activiteiten met de kinderen zoals yogalessen, 
muzieklessen of bijvoorbeeld een gymparcours. In deze ruimte is tevens een slaapkamer 

gerealiseerd.  
 

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 
per in het kindercentrum aanwezig kind. 
  
Dagopvang 
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijk vaste stamgroepruimte. 

 

Groepsruimte m² Extra ruimte 
boven 
(17,2 m²) 

Maximaal aantal 
kinderen 

Beschikbare m² per 
kind 

Eekhoorns 30,34 
m² 

8,6 m²           11          3,5 m² 

Egels 30,34 
m² 

8,6 m²           11          3,5 m² 

 

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte per in het 
kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 

 
Het kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een afzonderlijke 
slaapruimte voor het aantal op te vangen kinderen. Er zijn drie slaapkamers, waarvan twee 
aangrenzend aan de groepsruimtes en een slaapkamer op de eerste verdieping. In alle 

slaapkamers komen 2 stapelbedden, waardoor er 12 slaapplaatsen zijn voor kinderen onder de 
anderhalf jaar. Tevens wil de houder buitenbedjes aanschaffen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (11-02-2020) 

• Observatie(s) (Dinsdag 11-02-2020) 
• Landelijk Register Kinderopvang 
• Website (www.kinderopvangdebuitentuin.nl) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (13-01-2020) 
• Plattegrond 
• Pedagogisch beleidsplan (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) 
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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) 

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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a 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 stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d 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) 
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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 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) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet 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) 

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) 

 



 

 

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: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. 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 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

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) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang De Buitentuin 

Website : http://www.kinderopvangdebuitentuin.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000044370628 
Aantal kindplaatsen : 22 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Linda Jacobs - de Wilde 
KvK nummer : 76601129 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Chantalle van Stiphout 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nuenen c.a. 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5670GA NUENEN 

 

Planning 
Datum inspectie : 11-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 04-03-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 16-03-2020 
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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. 
 

 
 

 
 
 
 

 


