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Het onderzoek 

 
 
Onderzoeksopzet 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Op 26-2-2019 is Agrarisch kinderopvang Kukelekú bezocht voor een jaarlijks onderzoek.  
Tevens is er een onderzoek uitgevoerd in verband met de aangevraagde wijziging in kindplaatsen. 

 

 
Beschouwing 
 
Agrarische Kinderdagverblijf Kukelekú is een zelfstandige kinderopvang 

Het kinderdagverblijf is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). 
De binnenruimte en de buitenruimte zijn ruim van opzet. 
Het buitenterrein is als een natuurlijk speelterrein vormgegeven. Er is bijvoorbeeld een zandbak, 
een heuveltje met glijbaan, gras en er is een waterpomp. 

In het kinderdagverblijf zijn katten aanwezig en ook buiten rondom het kinderdagverblijf zijn 
diverse dieren. 
 
Tijdens de inspectie zijn er drie groepen open, te weten: 
- de Kippetjes (2-4 jaar) 
- de Haantjes (1-4 jaar) 
- de kuikentjes (0-2 jaar) 

 
 
Inspectiegeschiedenis  
Jaarlijkse inspectie op 18-04-2016; er is een tekortkoming geconstateerd in het domein 'Veiligheid 
en gezondheid'. Tijdens het nader onderzoek op 14-06-2016 is de tekortkoming hersteld. 
Jaarlijks inspectie 2017; Er zijn geen tekortkomingen. 

Jaarlijkse inspectie op 12-2-2018; er is een tekortkoming geconstateerd in het domein 'Veiligheid 
en gezondheid'. Tijdens het nader onderzoek op 25-05-2018 is de tekortkoming hersteld. 
Incidenteel onderzoek op 20-11-2018 in verband met een verhoging van het aantal kindplaatsen. 
 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
 

Uit het onderzoek is gebleken dat er aan de onderzochte voorwaarden wordt voldaan. Wel is er een 
aandachtspunt aangegeven met betrekking tot de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 
 
In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen te lezen. 

 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

De gemeente Putten wordt geadviseerd om het kindaantal te verhogen van 44 naar 60 

kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de 
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven 

aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang. 
 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 
 
  
Pedagogisch beleid 

 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan/werkplan. Uit een steekproef blijkt 
dat de houder er zorg voor draagt dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 
 
Pedagogische praktijk 

 
Het bieden van verantwoorde dagopvang 
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde dagopvang, waaronder wordt verstaan het 
in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen 
van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door 
overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 
Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang). 

 
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang 
is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de 
pedagogische praktijk. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie 

pedagogische praktijk 0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 

 
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden.  
 
Op de volgende aspecten van verantwoorde dagopvang is toegezien: 
A. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor de 
autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag 

van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen. 
 
B. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: 
motorische vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit 
gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een 
veranderende omgeving. 

 
C. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
 
D. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
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De observatie heeft plaatsgevonden op een dinsdag. Er waren 3 groepen geopend.  
De volgende momenten zijn geobserveerd: 

• Vrij spelen 
• Fruitmoment 
• Buiten spelen 

 
Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal 
observatiecriteria waar op gelet wordt bij de observatie. Tijdens de observatie zijn alle 
competenties, van de hierboven beschreven aspecten, duidelijk in de praktijk naar voren gekomen. 
Kinderen worden in de observatie 'X' genoemd. 
 
 

Observatie A 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
Respectvol contact 
Gedurende de inspectie hebben de beroepskrachten diverse gesprekjes met de kinderen. Beide 
dragen bij aan de voortgang van het gesprek. De onderwerpen van de gesprekken waren 
bijvoorbeeld; trakteren, lievelingskleur, vakantie, zwemmen, gestolen fiets, de basisschool en bijna 

4 jaar zijn. 

 
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 
Contact/affectie 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn. Ze geven 
complimentjes, maken grapjes en knuffelen. Als een beroepskracht langs een kind loopt glimlacht 
ze naar het kind en aait hem over zijn bol. Er is een gezellige, rustige sfeer in de groepen. De 

beroepskrachten gaan liefdevol met de kinderen om. 
 
 
Observatie B 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting 
Taalverrijking 

In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op/aanzetten tot taalverrijking. 
Bij een tafelmoment werden er diverse liedjes gezongen; 'Lees je bijbel bid elke dag', 'Kom aan 
boord' en 'Diep, diep, diep als de zee'. Sommige kinderen mochten zelf een liedje uitkiezen. 
De beroepskracht liet een map zien met plaatjes over de liedjes. 

 
 

Observatie C 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
Aanmoedigen onderling contact 
Als de kinderen aan tafel zitten wordt er een; 'Goedemorgen' liedje gezongen. Daarbij wordt aan 
een kind gevraagd wie er naast hem of haar zit. Het liedje wordt voor ieder kind gezongen. 
 
Een kind staat bij de buitendeur. De beroepskracht zegt: "Ga maar vast naar buiten. 'X' is er ook 

al, kun je samen gaan spelen". 
 
Een kind zit achterop een duofiets. De beroepskracht vraagt aan een ander kind of hij voorop de 
fiets bij 'X' wil gaan fietsen omdat het anders niet lukt. 
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Observatie D 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 

Uitleg en instructie 
De beroepskracht geeft op verschillende momenten aanwijzingen in wat een kind wel en niet mag, 
of wat ze van het kind verwacht. 

"'X', je mag even op je billen gaan zitten". 
"'X', doe je billen even onder de tafel anders ga je misschien vallen." 
"Blijf maar even op je billen zitten." 
 
Conclusie: 
De houder draagt zorg voor het bieden van verantwoorde dagopvang zoals gedefinieerd in de Wet 
kinderopvang. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (houder, beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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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 kinderdagverblijf. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De aanwezige beroepskrachten en de houder op deze locatie zijn ingeschreven in het 
Personenregister Kinderopvang, gekoppeld aan de houder en in het bezit van een juiste verklaring 
omtrent het gedrag. 
 

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(Leraar basisonderwijs, SPW 3 3x en SPW 4 3x). 
 

Pedagogisch beleidsmedewerkers 
De houder is zelf de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. De houder is in het bezit van een MBO 
3 pedagogisch medewerker diploma en volgt nu een EVC traject voor niveau 4. De houder is in 
november 2018 gestart met de HBO opleiding 'Pedagogisch beleidsmedewerker' van KiKi training & 
coaching. Ze verwacht de opleiding afgerond te hebben in juni 2019. 
 
 

Aantal beroepskrachten 
 
Tijdens de inspectie op 26-2-2019 wordt er voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
 

  Aantal  Leeftijd Aantal  

  kinderen  kinderen beroepskrachten 

Haantjes 1-4 jaar 12 3x1, 4x2, 5x3 2 

Kuikentjes 0-2 jaar 10 4x0, 6x1 3 

Kippetjes 2-4 jaar 15 15x 2 en 3 2 

 
 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 

Aandachtspunt 
Onderstaande voorwaarde is nieuw in de Wet Kinderopvang. De houder geeft aan dat er nog geen 
berekening gemaakt is. De houder zal in juni de opleiding tot pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach afronden en geeft aan dat de berekening dan gemaakt zal worden. De 
uren voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach zullen na juni 2019 ingezet gaan worden. In 
2020 kan onderzocht worden of de houder voldoet aan de gestelde voorwaarde. 
 

Voorwaarde: 
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt 

dit schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 
 
 



 

8 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-02-2019 
Agrarische Kinderopvang Kukelekú te Putten 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. Tijdens de inspectie op 26-2-2019 waren alle drie de 
groepen geopend. Een kind was aan het wennen op een andere groep. De verwachting was dat ze 
daar meer aansluiting zou hebben met leeftijdsgenootjes. Dit was overlegd met de ouders. Als het 

nodig was zou het kind terug kunnen naar de eigen groep, er was ruimte voor haar.  
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (houder, beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 

• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Uit een steekproef blijkt dat de houder er zorg voor heeft gedragen dat er gedurende de 
dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het 
verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze 
kwalificatie gestelde nadere regels. 
 

Er is onderzocht of er op de dag van de inspectie op alle tijden iemand aanwezig was die 
gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Van 5 beroepskrachten is het 
EHBO certificaat onderzocht. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
• EHBO-certificaten 
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Accommodatie 
 
  
Eisen aan ruimtes 
 
De houder heeft op 18 februari 2019 een wijzigingsverzoek gedaan in verband met het verhogen 
van het aantal kindplaatsen van 44 naar 60. 

 
De toezichthouder werd hier tijdens de inspectie van op de hoogte gebracht door de houder. 
Hoewel de ruimte nog niet volledig klaar was is besloten toch alvast het onderzoek omtrent deze 
aanvraag op te starten. 
 
De houder heeft achter het huidige kinderdagverblijf een extra unit geplaatst. De vierkante meters 

van de groepsruimte bedragen 72,48 m2. Dit is ruim voldoende voor de aangevraagde verhoging 
van 16 kindplaatsen. 
 
In de ruimte werden nog werkzaamheden verricht. De ruimte was nog niet passend ingericht. De 

houder heeft aangegeven dat de ruimtes op dezelfde wijze ingericht gaan worden als de overige 
groepsruimtes. Ook heeft hij aangegeven waar het keukenblok en het aankleedmeubel geplaatst 
zou gaan worden. De stopcontacten hebben allemaal een interne beveiliging. 

Er is een aparte slaapkamer beschikbaar voor in ieder geval de kinderen tot 1,5 jaar. 
 
Rondom en aangrenzend aan de unit is een grote buitenspeelplaats beschikbaar. De houder geeft 
aan dat hij het meteen allemaal goed aan wil leggen en dat dat de komende maanden zal gaan 
gebeuren. Rondom het huidige kinderdagverblijf zijn drie aparte speelgedeeltes voor de kinderen. 
Deze buitenspeelplaats is groot genoeg voor de aangevraagde 60 kinderen. De kinderen zullen van 
deze buitenruimtes gebruik maken tot de eigen aangrenzende speelplaats gereed is. De 

tijdelijke buitenruimte bevindt zich binnen de 10 meter vanaf de deur van de unit. Dit zal dus 
een tijdelijke situatie zijn.    
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Plattegrond 

 



 

11 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-02-2019 
Agrarische Kinderopvang Kukelekú te Putten 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

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) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
   - de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal 

aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
   - indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 : Agrarische Kinderopvang Kukelekú 

Website : http://www.kovkukeleku.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000054191807 
Aantal kindplaatsen : 44 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : VOF Kukelekú 
Adres houder : Halvinkhuizerweg 125 
Postcode en plaats : 3882 LA Putten 
KvK nummer : 54191807 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  R. Hanskamp 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Putten 
Adres : Postbus 400 

Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 26-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 19-03-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-03-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 27-03-2019 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


