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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 
Kids Society Erica is een middelgrote kinderopvang organisatie met negen vestigingen in de 
gemeenten Nuenen en Eindhoven. 

  
Kids Society Erica Tellegenstraat is een kleinschalig kinderdagverblijf dat is gehuisvest in 
basisschool de Schakel. Naast de dagopvang biedt Kids Society Erica tevens BSO en peuteropvang 
op het terrein van de basisschool. Het betreft onderstaande drie vestigingen: 
 Peuterwerk Kids Society Erica Johannes Buijslaan. Eén stamgroep met maximaal 16 kinderen 

in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar. Registratienummer LRKP: 805424751 
 Dagopvang Kids Society Erica Tellegenstraat. Er zijn twee stamgroepen: een peutergroep ( 2-4 

jarigen met maximaal 16 kinderen en een verticale stamgroep ( 0 tot 4 jarigen) met maximaal 
12 kinderen. Registratienummer LRKP: 463536629 

 BSO Kids Society Erica Tellegenstraat. Eén basisgroep ( 4 tot 12 jarigen). Registratienummer 
LRKP:759871140 

  
Er wordt gewerkt met vaste projectthema's. Tijdens de inspectie staat het thema 
sprookjes centraal. Vanuit het thema worden activiteiten aangeboden gericht op de verschillende 

ontwikkelingsgebieden (taal, cognitieve ontwikkeling, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling). 
  
Kids Society Erica Tellegenstraat werkt op SPILniveau samen met basisschool de Schakel. SPIL 
staat voor spelen, leren en integreren. Zo vindt er structureel overleg plaats met de VVE-
coördinator van de basisschool en worden thema's afgestemd op de thema-planning van school. 
Kids Society Erica Tellegenstraat staat niet geregistreerd als voorschoolse educatie voorziening in 

het Landelijk Register Kinderopvang Peuterspeelzalen. 
   
Inspectiegeschiedenis 
Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks door de GGD bezocht. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis van 2013-2016: 
  

Inspectie Bevindingen 

Jaarlijks 
onderzoek 
28-01-2014 

Tijdens deze inspectie is de pedagogische praktijk en een aantal items met 
betrekking tot de inzet van personeel en de opvang in groepen getoetst. 
Geconstateerd is dat alle getoetste items voldoen aan de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Jaarlijks 
onderzoek 
28-04-2015 

Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat de getoetste items volledig voldoen aan 
de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Jaarlijks 
onderzoek 

11-08-2016 

Tijdens deze inspectie heeft een onderzoek op kernelementen van de Wet 
Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen plaatsgevonden. De getoetste 

items richtten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met 
enkele items binnen het domein Veiligheid en gezondheid, Accommodatie en 
inrichting en Ouderrecht. Er werd geconstateerd dat er volledig werd voldaan aan de 
getoetste inspectie-items. 

  

Huidige inspectie 
Op 13 september 2017 is een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan het kinderdagverblijf. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico 
gestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze 
activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
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Conclusie 
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste items voldoen aan de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) 
De dagopvang staat met 30 kindplaatsen geregistreerd onder registratienummer 463536629. In 
de praktijk blijkt dat er maximaal 12 kinderen gelijktijdig worden opgevangen. 
  
  
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. 
  

 
Pedagogische praktijk 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (januari 2015). Onderstaande beschrijvingen zijn 
aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de cursieve 
beschrijving uit het veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 

  

Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden op een reguliere 
woensdagochtend in de verticale groep. Er was één vaste beroepskracht werkzaam en één 
invalkracht. Tijdens de observatie spelen de kinderen buiten en vindt het gezamenlijke 
lunchmoment plaats. De beroepskrachten hanteren een duidelijke taakverdeling. Een 
beroepskracht gaat met de vijf oudste kinderen naar buiten, de andere beroepskracht blijft binnen 
met een baby en richt zich op de verzorgende taken (verschonen, flesjes geven, tafel dekken, 
etc.). Er heerst een gemoedelijke sfeer in de groep, waarbij de kinderen zichtbaar genieten van het 

buitenspel en vervolgens tot rust komen tijdens de lunch. 
  
Conclusie 
Tijdens de observaties op de groepen is gezien, dat wordt voldaan aan de vier pedagogische 
basisdoelen: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht 
van normen en waarden. 

   
Uitvoering pedagogisch beleid 
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt, dat de houder er voor zorgt dat zij voldoende 

op de hoogte zijn van het pedagogisch beleids- en werkplan. Elke twee maanden vindt er een 
teamoverleg plaats waar het pedagogisch beleidsplan met de beroepskrachten wordt besproken en 
zij inbreng hebben in aanpassingen in werkwijzen. De beroepskrachten vertellen tijdens 
het interview dat de komende vergadering in het teken staat van de nieuwe wetswijziging vanuit 

de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.   
  
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 gewaarborgd wordt: 
 De beroepskrachten kennen de kinderen in de groep bij naam en zijn op de hoogte van 

persoonlijke bijzonderheden ( zoals karakter, thuissituatie, allergieën, interesses, etc.). De 
beroepskracht vertelt dat 2 van de 6 kinderen in de groep anderstalig zijn en recent met de 

opvang zijn gestart. De eerste weken staan voornamelijk in het teken van wennen. 

 Het welbevinden van de kinderen in de groep oogt goed. Kinderen stellen de beroepskrachten 
vragen als ze hulp nodig hebben en gaan met de beroepskrachten in gesprek. 
 

Persoonlijke competentie 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op de 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 

worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 
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Observatie 

Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie gewaarborgd wordt: 
 De beroepskrachten bieden passende steun bij het ontdekken en verrijken van 

spelmogelijkheden, passend bij de interesse en de ontwikkelingsgebonden behoeften van de 

kinderen. Zo is zichtbaar dat een baby gestimuleerd wordt op mijn zijn buik te spelen en 
hierbij het hoofd dient op te houden. In het dagprogramma en het niveau van de activiteiten 
wordt zichtbaar rekening gehouden met het individuele kind (kind volgend en 
ontwikkelingsstimulerend). 

 De beroepskrachten zijn tijdens de observatie zichtbaar op de hoogte van de 
ontwikkelingsfasen waarin een kind zich bevindt. Kinderen worden met 
regelmaat geobserveerd en signalen en bijzonderheden in de ontwikkeling worden in het 

teamoverleg besproken. Tevens kunnen de beroepskrachten een beroep doen op een 
orthopedagoog die in de groep komt observeren en samen met de beroepskrachten en plan 
van aanpak op stelt. 

  
Sociale competentie 
De interacties met leeftijdgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan 

groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale kennis en 

vaardigheden. 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 gewaarborgd wordt: 
 In het dagprogramma zijn verschillende groepsactiviteiten opgenomen. Zo eten de kinderen 

allemaal gezamenlijk aan tafel. Voor baby's is er een hoge wipstoel waardoor de baby's op 
tafelhoogte bij de andere kinderen kunnen zitten. Tijdens het tafelmoment moedigen de 
beroepskrachten de interacties tussen de kinderen aan. Zij stellen gerichte vragen over het 
buitenspel. 

 Beroepskrachten laten veel initiatief tot samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in bij 
negatieve interacties tussen kinderen. De beroepskracht benoemt naar het kind het 
ongewenste gedrag en legt uit welk gedrag er gewenst is. Waar nodig treffen de 
beroepskrachten maatregelen. Zo besluit een beroepskracht om een kind, dat tijdens de lunch 
op een kinderbank zit, in een aparte stoel te zetten. 

  

Overdracht van waarden en normen 
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 overdacht van normen en waarden gewaarborgd wordt: 
 Beroepskrachten hanteren regels, omgangsvormen en gedragsafspraken op een eenduidige en 

consequente wijze. Zo is zichtbaar dat de kinderen nadat ze hebben buiten gespeeld, eerst 
naar het toilet gaan en hun handen wassen. Vervolgens zoeken alle kinderen een plekje aan 
tafel. 

 In het dagprogramma zijn vaste rituelen opgenomen die de kinderen houvast geven in het 

handhaven van afspraken. Bijvoorbeeld: De kinderen weten dat ze pas mogen eten, nadat alle 
kinderen iets te eten hebben en het lied 'Smakelijk eten' is gezongen. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail contact met de vestigingsmanager, 

mevr. van den Bogaard,) 
 Observaties (13-09-2017, Tijd: 10.30-12.15 uur) 
 Website (www.kidssociety.nl) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 

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

Tijdens de inspectie is steekproefsgewijs de VOG getoetst van de medewerkers die tijdens de 
inspectie werkzaam waren. 
  
Er is geconstateerd dat beide medewerkers beschikken over een VOG met het screeningsprofiel 84 
en 86 en de VOG is aangevraagd in het kader van de continuescreening. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 

Tijdens de inspectie zijn de diploma's getoetst van de twee werkzame beroepskrachten. Beide 
beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 
Kids Society Erica Tellegenstraat heeft op dinsdag twee stamgroepen en op maandag, woensdag, 

donderdag en vrijdag één stamgroep: 
  

Stamgroep Openingsdagen Leeftijd kinderen maximaal aantal kinderen 

Kabouters Ma-di-wo-do-vrij 0 tot 4 jaar 14 (di) 

16 (wo-do-vrij) 

Dwergen di* 
  

2 tot 4 jaar 16 

* In de toekomst wil men deze peutergroep, indien er behoefte aan is, openen op alle werkdagen. 
  

In totaal worden maximaal 30 kinderen op deze locatie opgevangen. De manager geeft tijdens het 
interview aan dat het streven is om maximaal 14 kinderen in de groep Kabouters op te vangen op 

alle werkdagen én maximaal 16 kinderen in de peutergroep Dwergen op alle werkdagen. 
  
Ten tijde van de inspectie is de donderdag de drukste dag in kindbezetting. Er zijn dan maximaal 
12 kinderen aanwezig. 

  
Tweede stamgroep 
Ten tijde van de inspectie maken enkele kinderen gebruik van twee stamgroepen m.n. de groep 
Kabouters en de groep Dwergen. Geconstateerd is dat deze ouders vooraf schriftelijke 
toestemming hebben gegeven dat hun kind in een overeengekomen periode in één andere 
stamgroep wordt opgevangen. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
Op de dag van de inspectie waren er voldoende beroepskrachten ingepland. Uit de weekroosters en 
bezettingslijsten van de maanden juni tot en met augustus 2017, blijkt dat de juiste norm wordt 
gehanteerd conform de beroepskracht-kindratio. 
  
Er wordt gewerkt met een vast team van vier beroepskrachten en twee vaste invalkrachten, 

waarvan één beroepskracht voornamelijk werkzaam is op de peutergroep Dwergen. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail contact met de vestigingsmanager, 

mevr. van den Bogaard,) 

 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (13-09-2017, Tijd: 10.30-12.15 uur) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (2 beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten (2 beroepskrachten) 
 Presentielijsten (Steekproef juni, juli, augustus, september 2017) 
 Personeelsrooster (week 11 tot 15 september 2017) 
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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) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kids Society Erica Tellegenstraat 

Website : http://www.kidssociety.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kids Society Erica 

Adres houder : Jacob Catsstraat 1 3 
Postcode en plaats : 5671VP Nuenen 
Website : www.kidssociety.nl 
KvK nummer : 41088689 
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 :  Verone van Kilsdonk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eindhoven 
Adres : Postbus 90150 

Postcode en plaats : 5600RB EINDHOVEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 13-09-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 22-09-2017 
Zienswijze houder : 25-09-2017 
Vaststelling inspectierapport : 27-09-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-10-2017 
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Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 13-09-2017 
Kids Society Erica Tellegenstraat te Eindhoven 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft in een mail op 25 september 2017 aangegeven akkoord te gaan met de inhoud 
van het rapport. Er volgt zodoende geen aparte zienswijze.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


