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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. 

 

Beschouwing 

De sport BSO maakt onderdeel uit van kinderopvang-organisatie Kindcentrum Putten 

Deze BSO is een Sport BSO waarbij beweging en sport centraal staan in het activiteitenaanbod.  

De BSO biedt dit aan op twee adressen in de gemeente Putten. Van maart tot oktober vindt de 

opvang van de BSO plaats op het adres Roosendaalseweg 111 te Putten. 

Na de herfstvakantie biedt de BSO het opvangprogramma aan in een sporthal van De Meeuwen op 

het adres Halvinkhuizerweg 82 te Putten. 

De inspectie heeft ook plaatsgevonden in de sporthal. 

 

Inspectiegeschiedenis  

• Onderzoek voor registratie 15-08-2017: Overtreding op het domein Personeel en groepen. 

• Onderzoek na registratie 28-11-2017: Overtredingen op de domeinen: Pedagogisch klimaat, 

Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid. 

• Nader onderzoek 31-05-2018: De houder heeft zich ingespannen en de overtredingen hersteld. 

• Jaarlijks onderzoek 05-11-2019: er is een aandachtspunt geconstateerd op het domein 

Accommodatie, de buitenspeelruimte. 

• jaarlijks onderzoek 23-09-2021; overtreding geconstateerd op het domein 'pedagogisch 

klimaat’.  

• nader onderzoek 08-02-2022; De houder heeft zich ingespannen en de overtredingen 

hersteld.   

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke 

voorschriften. 

 

Een toelichting hierop is te lezen in onderstaand rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Kindcentrum Putten beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Hierin zijn alle locaties van de 

organisatie opgenomen en beschreven. 

 

In het plan staat o.a. het volgende beschreven: 

• Een dag op de BSO; 

• stamgroepen;  

• Sport BSO; 

• Protocol stagiaires; hier wordt de begeleiding en de taken beschreven. 

 

Betreft de sport BSO zou deze herschreven moeten worden. Het kindaantal klopt niet met de 

werkelijkheid en wordt ook de sporthal niet volledig beschreven. 

De houder heeft het over een stamgroep i.p.v. een basisgroep. 

Een basisgroep is een vaste groep kinderen in de buitenschoolse opvang.  

Een stamgroep is een vaste groep kinderen in het kinderdagverblijf. 

 

Wel zijn er huisregels opgesteld voor de sport BSO. 

In dit document staat o.a. het volgende beschreven: 

• Geen losse voorwerpen in de looproute laten liggen. 

• Kinderen bij de De Meeuwen alleen onder toezicht toelaten in de bergruimte. 

• Kinderen mogen alleen onder toezicht in het wandrek klimmen. 

• Kinderen mogen alleen onder toezicht in de touwen klimmen. 

• Gymtoestel wordt alleen onder toezicht gebruikt. 

 

Conclusie 

Aan het onderzochte voorschrift wordt voldaan. 
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Pedagogische praktijk 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft op 

donderdag 1 december 2022 een observatie plaatsgevonden. 

 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie kindercentrum. Daarin staan beschrijvingen van de specifieke aspecten waarop wordt 

geobserveerd. De betreffende letterlijke beschrijvingen uit dit Veldinstrument zijn in de tekst 

hierna in cursief weergegeven.  

 

Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, van twee aspecten wordt de 

observatie hieronder beschreven: 

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de 

ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve 

manier met kinderen wordt 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. 

Structuur en flexibiliteit                                     

De kinderen op deze BSO hebben bewust gekozen voor een sport BSO. 

Er is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde.  

Het biedt houvast voor kinderen. De kinderen weten dat zij na de herfstvakantie in de 

sporthal gaan sporten. Ze lopen van de voetbalclub met z'n allen naar de sporthal. 

In de sporthal wordt pieten gym gegeven door een externe partij, 'actief Putten'. 

Deze spelletjes worden uitgezet en de kinderen leren een volgorde in de spelletjes. 

 

Energie en sfeer                                               

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. 

De kinderen die op deze BSO zitten weten dat zij gaan sporten. De kinderen komen binnen, kleden 

zich om en gaan actief aan de slag. Ook tijdens het pietengym doen de kinderen actief mee. 

 

Conclusie 

de Sport BSO voldoet aan de voorwaarden van het bieden van verantwoorde kinderopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Website 

• Huisregels/groepsregels 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

• gebruik van de voertaal. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskrachten zijn gecontroleerd in het personenregister kinderopvang. Uit het 

personenregister kinderopvang is gebleken dat de aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven en 

gekoppeld. 

Ook de sportmedewerker van 'actief putten' staat ingeschreven en gekoppeld aan de houder. 

Opleidingseisen 

De beroepskracht werkzaam op de locatie is in het bezit van een passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

De beroepskrachten hebben de opleiding: 

• onderwijsassistent 

• sociaalpedagogisch werker niveau 3 

• pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 

 

De sportmedewerker heeft de opleiding: 

• HBO Bachelor Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding (Teacher 

Education in Physical Education) 

 

Het diploma Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding kwalificeert voor 

pedagogisch medewerker in buitenschoolse opvang.    

Het kwalificeert niet voor dagopvang en peuteropvang. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De BSO verzamelt bij de voetbalvereniging. Daarna lopen zijn naar de gymzaal. 

Er 26 kinderen met 3 beroepskrachten die mee lopen. 

In de gymzaal aangekomen gaat er 1 beroepskracht rond 15.45 weg en blijven er 2 

beroepskrachten achter met 26 kinderen. 

De medewerker van actief putten is ook aanwezig en mag worden meegerekend als beroepskracht. 

Dit is omdat de houder de medewerker inhuurt. 

De medewerker van 'Actief Putten “staat ook gekoppeld aan de houder. 
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In de wet staat het volgende: 

Een begeleider bij een sportactiviteit telt alleen mee als deze valt onder de definitie van 

beroepskracht: werkzaam bij een kindercentrum, bezoldigd en belast met verzorging, 

opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Uiteraard moet deze persoon ook beschikken over een 

passende opleiding zoals opgenomen in de cao Kinderopvang. 

Om werkzaam te zijn is het niet noodzakelijk dat de beroepskracht een arbeidsovereenkomst heeft 

met de houder. De beroepskracht kan bijvoorbeeld worden ingehuurd via een uitzendbureau of als 

ZZP'er. 

 

Verwijzing wet- en regelgeving: 

Wet kinderopvang Artikel 1.1 

• beroepskracht:a. de persoon van 18 jaar of ouder die werkzaam is bij een kindercentrum, 

bezoldigd is en belast is met de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling 

van kinderen; 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften op dit onderdeel is voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in 1 basisgroep. 

Tijdens de inspectie zijn er 26 kinderen aanwezig met drie beroepskrachten 

De houder heeft roosters en presentielijsten opgestuurd waaruit blijkt dat de BKR (beroepskracht -

kindratio) ten alle tijde kloppend is. 

Het mentorschap is verdeeld onder de twee vaste beroepskrachten. 

 

Conclusie: 

De Sport BSO voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Schriftelijke overeenkomst(en) (van inhuren sportmedewerker) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie gastouder 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Plaatsingsoverzicht 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een actieplan - risico-inventarisatie gestuurd betreffende de sporthal. 

 

In het actieplan worden o.a. de volgende onderwerpen beschreven: 

• Kind glijdt uit; Afspraak: niet rennen in de gang. 

• Kind rent ongezien naar buiten; Afspraak: deur tijdens sportactiviteiten afsluiten.  

• Kind brandt zich aan heetwaterkraan; Kinderen niet toelaten in douches. 

• Kind komt onder gymtoestel Kinderen alleen onder toezicht toelaten in de bergruimte. 

 

Wel is er besproken met de beroepskrachten en de medewerker van Actief putten betreffende het 

klimmen en matten onder de toestellen. 

Men is er zich van bewust en maken ook bewuste keuzes van waar wel en waar niet. 

 

Ook is er een looproute beschreven in het beleidsplan. 

Looproute van SDC naar K.V. de Meeuwen 

• Kinderen lopen onder begeleiding van minimaal 2 volwassenen. 

• Kinderen lopen in tweetallen achterelkaar. 

• 1 volwassene loopt voorop, 1 loopt achter de groep. 

• In het donker krijgen alle kinderen en volwassenen een lampje om de arm. De volwassenen 

dragen een verkeershesje. 

• Wanneer de groep te bewerkelijk is voor 2 volwassenen, sluit een 3e begeleider aan. 

 

Tijdens de inspectie is waargenomen dat er drie beroepskracht aanwezig waren tijdens het lopen 

van de voetbalclub naar de sporthal. Er liep een beroepskracht voor, in het midden en erachter. 

 

De beroepskrachten hebben een geldig cerificaat betreffende EHBO. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften op dit onderdeel is voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

De beroepskrachten verzamelen bij de voetbalvereniging aan de Roosendaalseweg. 

Rond 15.15 uur lopen zij richting de sporthal die zit aan de Halvinkhuizerweg. 

De buitenruimte aan de Roosendaalseweg is voldoende groot en aangrenzend. 

De sporthal is zeer ruim. De helft wordt maar gebruikt en de sporthal is ook verdeeld in twee 

delen. De BSO maakt gebruik van 1 deel van de sporthal. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften op dit onderdeel is voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Plaatsingsoverzicht 
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d 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 op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a 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 buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

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 basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

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 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b 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 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Sport BSO Kindcentrum Putten 

Website : http://www.kindcentrumputten.nl 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kindcentrum Putten 

Adres houder : Rimpelerweg 2 

Postcode en plaats : 3882 NK Putten 

KvK nummer : 08113145 

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 :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Putten 

Adres : Postbus 400 

Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 

 



 

 

14 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-12-2022 

Sport BSO Kindcentrum Putten te Putten 

 

Planning 

Datum inspectie : 01-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 07-12-2022 

Zienswijze houder : 15-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 15-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Wij zijn blij met de positieve uitkomst van het inspectierapport. We werken er iedere dag hard aan 

om de kwaliteit op onze locatie te waarborgen en te verbeteren  

 

 

 

 

 

 

 


