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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 
De Stichting Sportieve Naschoolse Sportstuif is in de gemeente Asten in mei 2010 opgezet door 
drie bestuurders. Vanaf juli 2010 is Sportstuif een bestuurlijke samenwerking aangegaan met 

Korein B.V. Deze samenwerking is tot stand gekomen omdat er voor beide partijen een 
meerwaarde lag in zowel de bedrijfsvoering als in het aanbieden van buitenschoolse opvang (BSO) 
gericht op sport en bewegen. Korein Kinderplein is een grote aanbieder van kinderopvang en heeft 
meerdere locaties in Eindhoven en in de regio Brabant en Limburg. 
  
Het doel van Sportstuif is om kinderen een sportieve naschoolse opvang aan te bieden. Kinderen 
maken kennis met verschillende takken van sport op een speelse manier. Naast buitenactiviteiten 

is binnen speelruimte beschikbaar voor knutselen, kleuren en spelen van bordspellen etc. 
Sportstuif heeft bewust geen computer of tv, omdat zij kinderen willen leren dat er andere 
mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding zijn en het leuk is om actief bezig te zijn. 
De BSO richt zich voornamelijk op het aanbieden van sportieve activiteiten op het buitenterrein, 
maar wil kinderen ook de mogelijkheid geven om zelf keuzes te maken. Het merendeel van de 
opvang vertoeven de kinderen op het buitenterrein. In samenspraak met de kinderen worden er 
sport- en spelactiviteiten aangeboden. 

  
Het team bestaat uit drie vaste gezichten, waarvan twee mannelijke beroepskrachten. Allen 
hebben minimaal een HBO diploma in pedagogiek of sport. Tijdens de inspectie is er hierdoor een 
natuurlijk evenwicht zichtbaar binnen het team. De beroepskrachten en stagiaires zijn goed op 
elkaar afgestemd en werken allen volgens de pedagogische visie van Sportstuif. Locatiemanager 
mevr. van den Bos is sinds kort werkzaam bij Stichting Sportstuif. Zij vervangt momenteel de 

taken van mw. Touwen vanwege zwangerschapsverlof. Zij is tevens werkzaam als beroepskracht 
binnen de BSO te Asten. 
  
Sportstuif is per 01-09-2016 verhuisd van hockeyclub HCAS naar het clubgebouw van NWC 
(Beatrixlaan). De nieuwe accommodatie ligt aan de overzijde op hetzelfde sportpark terrein. Het 

clubgebouw van NWC is twee jaar geleden opgeleverd (nieuwbouw). De BSO heeft een ruim 
bemeten kantine en twee groepsruimten beschikbaar op de eerste etage. De ruimten blijven in 

gezamenlijk gebruikt met NWC. Hierdoor richt de BSO haar ruimten dagelijks opnieuw in en 
worden spelmaterialen in kasten opgeborgen. 
  
Sportstuif biedt BSO aan op maandag, dinsdag en donderdag aan maximaal 30 kinderen in de 
leeftijd van 4- 13 jaar. Bij voldoende aanmeldingen zijn zij voornemens ook op woensdag en 
vrijdag te gaan openen. Op de woensdagmiddagen geeft één van de beroepskrachten gratis sport 
clinics voor alle kinderen van de basisschool in de regio. Deze clinics worden gegeven om kinderen 

te stimuleren te bewegen en om de BSO Sportstuif te promoten. De BSO is dan gesloten. Tevens 
geven de beroepskrachten gymlessen op de basisscholen in Asten. Op deze manier maken 
kinderen kennis met de beroepskrachten en de buitenschoolse opvang Sportstuif.  
Sinds afgelopen herfstvakantie (okt'16) worden nu ook in de vakantieperioden en schoolvrije 
dagen de kinderen van BSO Sportstuif op de NWC locatie opgevangen (voormalig was dit bij BSO 
Korein Kinderplein Jan v.d. Diesduncstraat). 

  
  

Inspectiegeschiedenis 2013-2016 
  
Jaarlijkse inspectie op 14 mei 2013 
Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum aan alle beoordeelde voorwaarden van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
Jaarlijkse inspectie op 27 februari 2014 
Tijdens deze inspectie bleek dat het domein "Personeel" niet volledig voldeed. Eén beroepskracht 
en drie bestuurders waren niet in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag uit de verplichte 
continue screening. Daarnaast was de VOG van 1 stagiaire niet op de juiste items getoetst. 
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De gemeente heeft hierop gehandhaafd middels een ‘waarschuwingsbrief’ en een hersteltermijn 
aan de houder. 

  
Jaarlijkse inspectie 1 op 8 mei en 2 juni 2015 
Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum aan alle beoordeelde voorwaarden van de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De houder was er enkel nog niet in geslaagd een 
oudercommissie in te stellen. 
  
Onderzoek voor registratie op 29 juli 2016 
Op 29-07-2016 heeft de GGD in opdracht van de gemeente een onderzoek voor registratie 
uitgevoerd, Hierbij was geconcludeerd dat exploitatie in de nieuwe BSO accommodatie kan 
plaatsvinden. De houder voldeed aan de wettelijke voorwaarden betreffende de inspectie items 

‘Veiligheid en gezondheid’ en ‘Accommodatie en inrichting’. 
  
  
Huidige inspectie 
Jaarlijkse inspectie op 24 november 2016 
Tijdens deze jaarlijkse inspectie is op grond van het risicoprofiel slechts een beperkt aantal 

kwaliteitseisen onderzocht, namelijk op gebied van het ‘Pedagogische klimaat’ en ‘Personeel en 

groepen’. Tijdens deze inspectie voldoet de BSO aan alle beoordeelde voorwaarden van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De observaties op de BSO hebben 
plaatsgevonden op donderdag 24-11-2016. Op dezelfde dag heeft er een evaluerend gesprek 
plaatsgevonden met de locatiemanager. Tijdens het gesprek wordt de werkwijze van de houder 
enthousiast toegelicht en gevraagde documenten zijn tijdig toegezonden. Er is op positieve wijze 
ruimte voor dialoog en een open gesprek met de toezichthouder. 

  
Tijdens de inspectie eten de kinderen na binnenkomst eerst fruit aan tafel en drinken ranja. Het 
tafelmoment is een activiteit op zich door de creativiteit en het enthousiasme van de 
beroepskrachten. De kinderen hebben hierbij veel plezier. Hierna gaan zij samen als groep een 
buiten activiteit ondernemen. Er wordt energiek gespeeld. 
  

 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en 
waarden. 
  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 

Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt, dat de houder er voor zorgt dat zij goed op de 
hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Observatie van de pedagogische praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jarigen (2015). Onderstaande beschrijvingen 
zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de 

beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 
  
De observaties hebben plaatsgevonden op een donderdagmiddag tijdens een reguliere schoolweek. 
Er zijn 8 kinderen aanwezig, 2 beroepskrachten en 2 stagiaires. 
  
  

Emotionele veiligheid 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Het draagt bij aan het welbevinden van 
het kind en het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen. Als een kind zich veilig voelt, 
gaat het op ontdekking en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt 
zelfvertrouwen en er kan innerlijke groei plaatsvinden door positieve ervaringen. 

  
Observatie: 

Tijdens de observatie is gezien dat de emotionele veiligheid wordt gewaarborgd: 
 De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep en weten hierbij persoonlijke 

bijzonderheden, zoals het karakter, interesses en talenten van een kind. De beroepskrachten 
hebben gesprekjes met de kinderen, zij stellen vragen en luisteren naar wat een kind vertelt. 
Het fruit eten aan tafel wordt door de beroepskracht op een enthousiaste wijze onderhouden 
door aan de kinderen vragen te stellen. Het groepje met het goede antwoord mag als eerste 
fruit halen. De kinderen vinden dit zichtbaar geweldig, reageren enthousiast en zijn betrokken 

bij het 'spel'. 
 De kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten. Zij reageren 

enthousiast op initiatieven van de beroepskrachten. 
 De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn: ze geven 

complimentjes, maken grapjes en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. 
 De sfeer op de BSO is open en ontspannen. Er is een dagprogramma met routines en 

activiteiten. De beroepskracht vertelt na het fruit eten aan tafel het programma van de 
middag. Dit biedt houvast voor de kinderen. Het programma laat ruimte voor flexibiliteit voor 

onvoorziene situaties, zoals het weer, uitloop van activiteiten of voorkeur van de kinderen. De 
kinderen beginnen de middag met fruit eten, drinken en gaan daarna buiten spelen 
(tikspelletje). Alle kinderen doen enthousiast mee. Hierna zijn er zowel binnen als buiten 
georganiseerde activiteiten en/of vrij spel mogelijkheden. 

  

Persoonlijke competentie 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
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gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 

  
Observatie: 
Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie wordt gewaarborgd: 

 De kinderen hebben binnen de BSO de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte 
af te reageren. Zij kunnen kiezen voor activiteiten die passen bij hun energieniveau. 

 De kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal dat aanzet tot 
individueel en gezamenlijk spel. De buitenruimte is stimulerend en uitdagend voor de 
kinderen. 

 De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. De 

visie vanuit Sportstuif is o.a. dat actief bezig zijn veel voordeel oplevert m.b.t. conditie, kracht, 
lenigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie. De kinderen maken op de BSO kennis met 
verschillende vormen van bewegen. 

 In de speelruimte binnen staan hoge kasten, waarvan één kast voor de BSO is ingericht. De 
kinderen weten de materialen te vinden en de afspraken hierover. Zij kunnen zelf hun spel 
initiëren. Binnen het aanbod van spelmaterialen wordt gekeken naar de interesses van de 

kinderen. 

  
Sociale competentie 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 

verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  
Observatie: 
Tijdens de observatie is gezien dat de sociale competentie wordt gewaarborgd: 
 De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. De beroepskrachten begeleiden interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief sociale vaardigheden te ontwikkelen met groepsgenootjes. 

 De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer op de groep: zij maken grapjes, 
zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor de kinderen. Kinderen worden 
aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor een positieve sfeer en omgang met 
elkaar. 

  

Overdracht normen en waarden 

Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 
  
Observatie: 

Tijdens de observatie is gezien dat de overdracht van normen en waarden wordt gewaarborgd: 
 De beroepskrachten passen aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen uit het 

pedagogisch beleidsplan toe. Zij houden hierbij rekening met het gedrag en behoefte van 
individuele kinderen. 

 De beroepskrachten zijn zich bewust van haar professionele voorbeeldrol. Zij gedragen zich 
volgens de waarden en normen die in het pedagogisch beleid staan.  

  

Conclusie 
Op basis van de observatie is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk voldoet. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie (Email oudercommissie d.d. 06-12-2016) 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. van den Bos (locatiemanager) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties (Dag: donderdag 24-11-2016; Tijd: 15.00-17.00 uur) 
  Pedagogisch beleidsplan (2016-2017) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een 

geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). De beroepskracht-kindratio en de omvang van de 
basisgroep is gecontroleerd tijdens de inspectie. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De houder en alle personen werkzaam bij de onderneming beschikken over een geldige verklaring 
omtrent het gedrag (in het kader van de continue screening). 
  
Er zijn in totaal drie stagiaires op de BSO werkzaam, waarvan op dinsdag en donderdag er twee 
stagiaires aanwezig zijn. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 

 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de CAO 
kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 

 
De BSO bestaat uit op maandag en donderdag uit één basisgroep en op dinsdagen uit twee 
basisgroepen: 
  

Dag Leeftijd Totaal aantal kinderen 

Maandag 4-12 jarigen 9 

Dinsdag 4-12 jarigen 23 

Donderdag 4-12 jarigen 9 

  
De BSO groeit in kindaantallen sinds de start bij het NWC gebouw in september 2016, met name 
op de dinsdag. Op de dinsdag wordt de groep tijdens het fruit eten in twee basisgroepen gesplitst 

(jongere en oudere BSO kinderen apart). 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de aanwezigheidslijsten tijdens de inspectie blijkt dat er voldoende beroepskrachten ingezet 
worden gezien  
 
 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst oudercommissie (Email oudercommissie d.d. 06-12-2016) 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. van den Bos (locatiemanager) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties (Dag: donderdag 24-11-2016; Tijd: 15.00-17.00 uur) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten (november 2016) 

  Personeelsrooster (november 2016) 

 



 

8 van 11 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24-11-2016 
Sportstuif te Asten 

 

Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 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 na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 2 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 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(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 6 lid 4 en 5 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 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sportstuif 

Website : http://www.koreinkinderplein.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Korein Kinderplein BV 
Adres houder : Kanaaldijk Zuid 5A 

Postcode en plaats : 5613LE EINDHOVEN 
Website : www.korein.nl 
KvK nummer : 17125104 
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 :  Evelien Mertens 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Asten 
Adres : Postbus 290 
Postcode en plaats : 5720AG ASTEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 24-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 29-11-2016 
Zienswijze houder : 15-12-2016 
Vaststelling inspectierapport : 15-12-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-12-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 05-01-2017 
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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 tijdens de hoor- en wederhoor op 15-12-2016 aangegeven telefonisch akkoord te 
gaan met de inhoud van het concept inspectierapport en geen gebruik te maken van de 
zienswijze. 

 
 
 

 


