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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
Kindercentrum Merijn is een kleinschalig kindercentrum met twee groepen en biedt opvang aan 
maximaal 23 kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Deze locatie is geopend sinds 2010 en gelegen 
in de binnenstad van Delft. De locatie heeft een buitenspeelplaats met kunstgras en een pad om 
overheen te fietsen met kleine heuveltjes.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan, zonder versiedatum. Hierin zijn de voorwaarden, 
zoals gesteld in de Wko, opgenomen, dit voldoet.

Pedagogische praktijk

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD Ghor Nederland, versie december 
2014). Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend 
en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.

Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen 
tijdens de observatie. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de beroepskrachten.

Bij het beoordelen van de observatie is uitgegaan van de 4 pedagogische basisdoelen van Marianne 
Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005).
Deze basisdoelen zijn:
- Het waarborgen van emotionele veiligheid
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie
- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.

Ter illustratie van het oordeel worden door toezichthouder minimaal twee van deze basisdoelen 
toegelicht met een voorbeeld.

De observatie vond plaats op een maandagochtend van 10.30 tot 12.30. De toezichthouder heeft 
in beide groepen geobserveerd. Gezien zijn het eet-en drinkmoment, verzorgingsmomenten en het 
buiten spelen.

Basisdoel Het waarborgen van emotionele veiligheid.
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. De beroepskrachten laten 
merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven complimentjes, maken grapjes, 
knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. 

De sfeer in beide groepen is energiek. De beroepskrachten gaan liefdevol om met de kinderen. De 
locatie heeft een vast team wat al langere tijd samenwerkt en niet is veranderd van samenstelling.
Uit observatie blijkt dat de beroepskrachten een vertrouwde relatie hebben met de kinderen. Ze 
spreken de kinderen soms aan met "lieverd", ze maken grapjes (al gek doend naar binnen lopen; 
de kinderen doen lachend mee), ze knuffelen de kinderen en geven complimentjes ("goed hoor", 
en "wat kunnen jullie dat goed!").
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Basisdoel Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke 
competentie.
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting.
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen).
In de peutergroep gaat tijdens het eten het gesprek met de kinderen over "wie is er vandaag hier 
en wie is er morgen wel en wie niet? Op welke dagen kom je naar Merijn?"
Na het gesprekje zet een beroepskracht een liedje in wat gaat over de dagen van de week. Telkens 
als er een dag genoemd wordt in het liedje laat ze dit de kinderen zingen.
Na afloop geeft ze de kinderen het compliment:'wat kennen jullie de dagen van de week al goed, 
zeg!"

Basisdoel Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale 
competentie.
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. De beroepskrachten 
grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de betreffende situatie 
stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en wederhoor’. De 
beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven aan wat wèl de 
bedoeling is.

Als een kind tijdens het buiten spelen een ander kind tegen houdt die op een speelauto zit en 
zegt:"ik wil ook een keer" gaat de beroepskracht door haar knieën en spreekt de kinderen aan. Ze 
vraagt aan het ene kind:"hoor je wat hij zegt?"
Ze vraagt beide kinderen wat ze willen en maakt met hen een afspraak over het samen spelen en 
om de beurt op de auto gaan. De kinderen worden bij het besluit betrokken.

Basisdoel Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. De 
beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken in 
de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke 
situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’.

In het pedagogisch beleidsplan van Merijn staat dat bij corrigeren van het gedrag van het kind 
benoemd wordt wat niet goed gevonden wordt, maar ook tegelijk een alternatief wordt 
aangeboden wat wel mag. Dit heeft de toezichthouder in praktijk gezien. Bijvoorbeeld:
Tijdens het eten trappelen een paar kinderen met hun voeten op de voetenbank. De beroepskracht 
zegt:"niet trappelen nu. Dat maakt herrie als we eten. Maar we kunnen straks na het eten wel 
samen trappelen op de grond!"
Ander voorbeeld:" ik wil niet dat je aan zijn boterham zit, die is van T. Dit is jouw boterham, dat 
mag wel."

Conclusie:
Op basis van de observaties op de groepen tijdens het inspectiebezoek concludeert toezichthouder 
dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van de 4 basisdoelen.
De pedagogische praktijk wordt dan ook als voldoende beoordeeld.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen
 Observaties
 Pedagogisch beleidsplan (Geen datum of versienummer)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft de VOG’s beoordeeld van alle beroepskrachten die werkzaam zijn op dit 
kindercentrum. Hiernaast ook van beide houders en de stagiaire.

Alle beoordeelde VOG’s voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie

De beroepskwalificaties van alle beroepskrachten werkzaam bij dit kindercentrum zijn beoordeeld 
en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Opvang in groepen

Kindercentrum Merijn heeft twee stamgroepen:

 De babygroep biedt opvang aan maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar
 De peutergroep biedt opvang aan maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar
Op woensdag, en soms op vrijdag, worden de groepen samengevoegd.

Bovenstaande omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Beroepskracht-kindratio

Op basis van de aanwezigheidslijsten en het personeelsrooster van de maand maart 2015 en de 
observatie tijdens het inspectiebezoek heeft toezichthouder geconstateerd dat er wordt voldaan 
aan de beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De meest recente risico-inventarisaties, zowel gezondheid als veiligheid, zijn uitgevoerd in februari 
2015.

Deze zijn aanwezig op de locatie in een map op de groep. De maatregelen voor 
de geïnventariseerde risico's staan in een plan van aanpak en daarnaast in een aantal protocollen.

Tijdens een teamvergadering in februari is het plan van aanpak besproken.
De beroepskrachten en de houder vertellen dat n.a.v. de inventarisaties twee nieuwe protocollen 
opgesteld zullen worden: protocol handen wassen en protocol afwassen.
Deze zullen tijdens de volgende vergadering doorgenomen worden.

Hiermee wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Meldcode kindermishandeling

De houder gebruikt een op de locatie toegespitste meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld, op basis van het landelijk model versie JSO juli 2013, in opdracht van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang.

De beroepskrachten zijn op de hoogte gebracht van deze meldcode tijdens een teamvergadering.

Hiermee wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Vierogenprincipe

Sinds 2013 is het vier-ogenprincipe opgenomen in de wet- en regelgeving. Dit principe houdt in dat 
de opvang op zodanige wijze door de houder georganiseerd wordt, dat de beroepskracht of de 
beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of 
gehoord kan worden door een andere volwassene.

Houder heeft de invulling van het vier-ogenprincipe beschreven in het pedagogisch beleidsplan.

In de praktijk houdt het vier-ogenprincipe op deze locatie het volgende in:
Op de locatie zijn twee groepen die gescheiden zijn door glas. De slaapruimtes grenzen aan de 
groepsruimtes en zijn voorzien van een babyfoon. De beroepskrachten kunnen meekijken en 
meeluisteren.
Dagelijks zijn er per groep op de meeste dagen twee beroepskrachten aanwezig. Bij openen, 
sluiten en middagpauze zijn er altijd twee volwassenen in het pand.
Uit het personeelsrooster blijkt dat de tweede volwassene op rustige momenten de houder is, die 
aanwezig is tot de tweede beroepskracht komt of de stagiaire.

Hiermee wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen
 Observaties
 Risico-inventarisatie veiligheid
 Risico-inventarisatie gezondheid
 Actieplan veiligheid
 Actieplan gezondheid
 Meldcode kindermishandeling
 Pedagogisch beleidsplan (Geen datum of versienummer)
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Ouderrecht

Oudercommissie

De oudercommissie heeft op verzoek van de toezichthouder een vragenlijst ingevuld.
In de vragenlijst spreekt de OC haar tevredenheid uit over de gang van zaken rondom het 
adviestraject. Ook geeft zij aan tevreden te zijn over de pedagogische gang van zaken op het 
kindercentrum.

Gebruikte bronnen:
 Vragenlijst oudercommissie
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 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)
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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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 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, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 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 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)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 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 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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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan.
(art 1.51b lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Vierogenprincipe

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Ouderrecht

Oudercommissie

De houder heeft een oudercommissie ingesteld.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 
voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Merijn
Website : http://www.kinderdagverblijfmerijn.nl
Aantal kindplaatsen : 23
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Stichting Kinderdagverblijf Merijn
Adres houder : Brabantse Turfmarkt 9
Postcode en plaats : 2611CK DELFT
Website : www.kinderdagverblijfmerijn.nl
KvK nummer : 27314930

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Haaglanden
Adres : Postbus 16130
Postcode en plaats : 2500BC 'S-GRAVENHAGE
Telefoonnummer : 070-3537224
Onderzoek uitgevoerd door : M.C.T. Lommelaars

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Delft
Adres : Postbus 111
Postcode en plaats : 2600AC DELFT

Planning
Datum inspectie : 16-03-2015
Opstellen concept inspectierapport : 27-03-2015
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 09-04-2015
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 10-04-2015

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 10-04-2015

Openbaar maken inspectierapport : 01-05-2015
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Merijn te DELFT

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.


