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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. 
Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in 
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 
 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per hoofdstuk verder uitgewerkt. 
  
Feiten over BSO Hoera Ittervoort 
Buitenschoolse Opvang (BSO) Hoera Ittervoort is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera 
kindercentra. 
BSO Hoera Ittervoort verzorgt opvang voor de kinderen van basisschool de Schakel in Ittervoort, 
basisschool Sint Lambertus in Neeritter en basisschool de Wegwijzer in Hunsel. 
Naast buitenschoolse opvang is er ook een dagopvanggroep  'de Torteltuin' (0 - 4) en een 
biblioteek gevestigd in 'de Schakel'. 
  
De BSO heeft 2 basisgroepen en is met 35 kindplaatsen geregistereerd in het Landelijk Register 
Kinderopvang 
  ’t Kwebbelhöfke: voor kinderen van 4 t/m 6 jaar; 
  ‘t Sjöpke: voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 
  
Ten tijde van de inspectie (donderdagmiddag) worden er in totaal 23 kinderen opgevangen, 
verdeeld over de 2 bovenstaande basisgroepen. 
De kinderen spelen bij aanvang van de bso buiten en wanneer alle kinderen aanwezig zijn (ook van 
andere scholen) wordt er gezamenlijk aan tafel gegeten en gedronken. 
  
Huidige inspectie 2016 
Aan de hand van het risico gestuurd onderzoek op locatie en de bijbehorende documenten wordt 
aan de getoetste criteria van deze rapportage voldaan. Overigens is er wel een opmerking gemaakt 
ten aanzien van de pedagogische praktijk. 
  
Voor meer informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende domeinen te lezen. 
  
De beroepskrachten tonen tijdens de inspectie een toegankelijke en coöperatieve houding bij het 
verstrekken van informatie. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’. Binnen dit 
domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 pedagogische praktijk 
  
Per aspect worden eerst de geconstateerde feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Voor deze observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (opgesteld door GGD Nederland, versie januari 2015). 
  
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basiscompetenties vanuit de Wet 
kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk: 
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
Citaat veldinstrument: er is sprake van respectvol contact. De beroepskrachten reageren sensitief 
en responsief naar de kinderen. 
  
Observatie voorbeelden: tijdens het knutselen valt een van de kinderen van de kruk en is 
verdrietig. De beroepskracht reageert er rustig en zorgzaam op door er naar toe te gaan en 
het kind te troosten. Later op de middag heeft een van de jongste kinderen een 'ongelukje' gehad 
(broek geplast). De beroepskracht geeft het kind schone kleding en laat weten en merken in haar 
houding 'dat dit géén probleem is/kan gebeuren. Het kind gaat daarna weer 'ontspannen' verder 
met spelen. 
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van persoonlijke en sociale competentie te komen. 
Citaat veldinstrument: het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en 
groepsactiviteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve 
uitdaging. 
  
Voorbeeld observatie: bij de start van de opvang spelen de kinderen buiten. Ze voetballen en 
rennen over het buitenspeelterrein. De kinderen lijken het prettig te vinden om zich even te 
kunnen 'uitleven' na een dag school. Naderhand arriveren de kinderen van de andere scholen op 
het buitenspeelterrein. Iedereen gaat naar binnen en neemt plaats aan een tafel (fruit, drinken, 
liga). Vervolgens mogen de kinderen aan tafel vertellen wat ze willen gaan doen. De 
beroepskrachten inventariseren dit en zorgen dat er bij elke activiteit (3) begeleiding aanwezig is. 
Na de activiteiten (knutselen, buitenspelen e.d.) aan het einde van de middag komen alle kinderen 
weer samen in één groep en gaan in de rusthoek zitten (tv). Er is sprake van een gestructureerd 
programma, passend bij de doelgroep. 
  
Verder laat de beroepskracht een themaklapper zien betreffende activiteiten die bij de bso 
plaatsvinden. In de groep is het thema dat momenteel centraal staat goed zichtbaar. 
Er is op de ramen geverfd en er worden sneeuwpop/pinguïn geknutseld. 
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Citaat veldinstrument: de beroepskrachten stimuleren en begeleiden de interacties tussen de 
kinderen. De beroepskrachten dragen bij aan de gesprekjes en houden het dialoog tussen kinderen 
onderling op gang. 
  
Voorbeeld observatie: de beroepskrachten zitten aan tafel met de kinderen en voeren gesprekjes 
over diverse onderwerpen; er wordt bijvoorbeeld over school gepraat. 
De beroepskracht zorgt ervoor dat kinderen naar elkaar luisteren waardoor het gesprek op gang 
blijft en kinderen op elkaar in kunnen haken. "Hé luister eens, <Naam kind> heeft een vraag voor 
jullie? Wat denken jullie? of "Ik kan het niet verstaan, kun je het nog eens zeggen." Ook mogen de 
kinderen drinken voor elkaar inschenken en het fruit/de liga uitdelen. De kinderen zijn onderdeel 
van het 'groepsproces'. 
  
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden 
Citaat veldinstrument: de beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op 
eenduidige en consequente wijze. Daarbij blijven de beroepskrachten rekening houden met de 
situatie. 
  
Voorbeeld observatie: tijdens de inspectie zijn er diverse momenten waarop de beroepskrachten 
(3) de kinderen herinneren aan regeltjes of spraken. Tevens wordt negatief gedrag 'genegeerd', 
wanneer dit van belang is. Een van de jongste kinderen zit even apart van de tafel (time out) en 
probeert als nog op diverse manieren aandacht te trekken van het groepje. De beroepskracht 
vraagt of de andere kinderen er niet op willen reageren. 
  
Verder blijkt uit de observaties dat één van de beroepskrachten moeite heeft met het eenduidig en 
op consequente wijze stellen van 'grenzen' of regels. 
Tijdens onder andere het 'vrijspel' op de gang spreekt de beroepskracht zo nu en dan individuele 
kinderen aan, wanneer er te ruw gespeeld wordt: "Zo doen jullie elkaar pijn", zegt de 
beroepskracht. Kort daarna gaan kinderen rennen en luidruchtig gillen op de gang, al gauw botst er 
een kind tegen de kapstok. De beroepskracht grijpt gedurende deze tijd (3-5 minuten) niet in, 
terwijl er sprake is van een 'onveilige situatie'. De gang is niet geschikt voor rennen of 'ruw 
spel'. Wanneer er vervolgens een andere beroepskracht de gang op loopt, grijpt zij meteen in en 
kondigt aan dat het 'vrijspel klaar is'. Alle kinderen worden naar het lokaal verwezen (time out) en 
mogen op de bank gaan zitten in de rusthoek (tv met banken). 
  
Verzachtende omstandigheden: 
De toezichthouder heeft deze situatie besproken met de desbetreffende beroepskracht en de 
locatie-manager. De beroepskracht vertelt dat ze het soms lastig vindt om grenzen te stellen en 
daar nog 'zoekende' in is betreffende deze doelgroep (leeftijd kinderen). 
De locatie-manager vertelt dat deze opmerking de aandacht heeft gekregen en de beroepskracht 
begeleiding krijgt in het ontwikkelen van o.a. deze competentie. 
  
Conclusie: met inachtneming van de observaties (4 competenties) en bovenstaande opmerking 
betreffende het domein 'normen en waarden' wordt er aan de 'minimale uitgangspunten' van de 
pedagogische praktijk (4 competenties) voldaan. De beroepskracht dient dit ontwikkelpunt wel in 
samenwerking met de houder verder te op te pakken (te ontwikkelen). De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt bij de houder. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (1 beroepskracht) 
 Observaties (buitenspelen, fruit- en drinkmoment, vrij spel in de groepen op de gang) 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
  
 Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
 Passende beroepskwalificatie 
 Beroepskracht-kindratio 
 
Per aspect worden eerst de geconstateerde feiten beschreven . Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria.  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Er heeft een steekproef plaatsgevonden van de VOG's betreffende 3 beroepskrachten werkzaam op 
de BSO: 
 17-08-2016, functie aspecten 84, 86 
 22-05-2015, functie aspecten 84, 86  
 22-02-2016, functie aspecten 84, 86 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Er heeft een steekproef plaatsgevonden betreffende beroepskwalificaties van 3 beroepskrachten:  
 PW 3 (pedagogisch medewerker niveau 3) 
 SPH ( Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, HBO) 
 SPW 4 (sociaal pedagogishc medewerker niveau 4) 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria voldaan van deze voorwaarde. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Ten tijde van de inspectie (conform pedagogisch beleid) worden de kinderen opgevangen in 2 
basisgroepen (tevens 2 aparte ruimtes): 
  
 Basisgroep 1 ’t Kwebbelhöfke 4 - 6 jaar in totaal 8 kinderen. 
 Basisgroep 2 ’t Sjöpke 7 - 12 jaar in totaal 15 kinderen. 
  
In totaal worden er 23 kinderen opgevangen ten tijde van de inspectie. 
Verder blijkt uit de presentielijsten dat er met vaste basisgroepen wordt gewerkt. 
Alleen op vrijdag een woensdag worden de groepen samengevoegd (relatief weinig kinderen). 
  
Conclusie: er wordt ten tijde van de inspectie aan de wettelijke criteria van deze voorwaarden 
voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van de inspectie (donderdagmiddag) worden er 23 kinderen opgevangen met 3 
beroepskrachten. Verder heeft de toezichthouder ook de andere dagen van (week 50 en geplande 
week 51) van de aanwezige presentielijsten steekproefsgewijs getoetst. 
  
Indien er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio, dan wordt minstens de 
helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. 
  
Conclusie: er wordt op basis van bovenstaande gegevens voldaan aan de wettelijke criteria van 
deze voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview (1 beroepskracht) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Arbeidscontracten 
 Presentielijsten (week 50, ma t/m vr) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en Gezondheid'. Binnen 
dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 kennis van de meldcode kindermishandeling 
  
Per aspect worden eerst de geconstateerde feiten beschreven . Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De beroepskrachten tonen middels een klapper op de groep aan dat op 23-05-2016 'de 
bolletjeslijsten' betreffende consument veiligheid en gezondheid (inventarisatie) opnieuw zijn 
bekeken en ingevuld. 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarden voldaan. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Uit het interview met een van de beroepskrachten blijkt dat er voldoende kennis is van de 
meldcode (signalen, stappenplan en hulpverlenende instanties). 
De beroepskracht vertelt hoe ze te werk gaat bij een vermoeden van kindermishandeling. 
  
Conclusie: er wordt voldaan aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (1 beroepskracht) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’. Binnen dit domein 
wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
  
 
Per aspect worden eerst de feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie. 
  
Conclusie: er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Landelijk Register kinderopvang en peuterspeelzalen 
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Overzicht getoetste 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) 

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) 

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) 
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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) 

 

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 sub 

a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 2016 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Ittervoort 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 35 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 
Adres houder : Kerkstraat 32 
Postcode en plaats : 5981CG Panningen 
Website : www.hoerakindercentra.nl 
KvK nummer : 14119365 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  E Dekkers 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 10-01-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 24-01-2017 
 

 

 



 

13 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 15-12-2016 

BSO Hoera Ittervoort te Ittervoort 

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. 
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