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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. 
Er is een verkorte inspectie uitgevoerd waarbij de verklaringen omtrent gedrag, diploma's, de 
beroepskracht-kindratio is beoordeeld. Ook is er geobserveerd waarbij de pedagogische praktijk 
getoetst is. 
  

 
Beschouwing 
BSO Hoera Buitengewoon is onderdeel van Hoera kindercentra. Hoera kindercentra verzorgt 
kinderopvang in een viertal gemeenten (in 14 dorpen) in Midden-Limburg. Er vallen rond de 40 
kinderdagverblijven en BSO’s onder deze organisatie. 
  
De BSO, die in mei 2015 haar deuren in Weert geopend heeft, is gehuisvest in het scoutinggebouw 
St. Job in de wijk Leuken.. 
  
De opvang vindt plaats in twee ruimtes die men deelt met de scouting. De jongste kinderen maken 
gebruik van een ruimte op de begane grond. Daarnaast is er een tweede groepsruimte op de 
eerste verdieping van het pand. 
Buiten spelen kan men op de riante en avontuurlijke buitenruimte achter het scoutinggebouw. 
  
De opvang vindt plaats in twee basisgroepen waarin de kinderen op grond van hun leeftijd zijn 
ingedeeld. 
De kinderen die de BSO bezoeken komen allen van basisschool IKC leuken. 
  
De BSO is momenteel op maandag, dinsdag en donderdagmiddag geopend. Met ingang van 16 
oktober is de BSO ook op woensdagen en vrijdagen geopend. 
  
De BSO is met 40 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand zijn de bevindingen van de 
inspecties uit 2015 en 2016 beschreven. 
  
Inspectie 14-07-2015 
Op grond van dit eerste onderzoek na registratie is geconcludeerd dat er is voldaan aan wet- en 
regelgeving. 
  
Inspectie 14-06-2016 
Tijdens de (verkorte) inspectie is naar voren gekomen dat de getoetste inspectie items voldoen aan 
de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op 28 september 2017, betreft een onaangekondigd verkort 
inspectiebezoek. 
  
De observatie heeft rondom de aankomst van de kinderen uit school plaatsgevonden. De beide 
groepen zijn geopend. Er werken op de dag van het onderzoek 3 pedagogisch medewerkers. 
  
Op de BSO heeft men twee Sints waarmee de jongste kinderen van school gehaald worden. De 
oudere kinderen komen met de fiets naar de BSO. 
  
De kinderen komen goed gemutst uit school. Voordat men in de eigen groep aan tafel gaat mogen 
de kinderen eerst even buiten stoom afblazen. 
  
Tijdens de observatie heerst er een ontspannen sfeer op de BSO. De kinderen kunnen zelf kiezen 
wat ze na het tafelmoment gaan doen. Er zijn 3 activiteiten waaruit gekozen kan worden. 
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Op grond van de met de pedagogisch medewerkers gevoerde gesprekken is gebleken dat zij het 
beleid kennen en op een juiste wijze in de praktijk weten te brengen. De pedagogisch 
medewerkers maken een betrokken indruk. 
  
Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan 
de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

5 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 28-09-2017 

BSO Hoera Buitengewoon (Leuken) te Weert 

 

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. 
  
Het pedagogisch beleidsplan is geen onderdeel van het onderzoek. Wel is er beoordeeld of de 
houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-13 jaar (2015). 
  
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
Gedurende de inspectie is gezien dat de houder zorg draagt voor uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan. De werkwijze sluit aan bij hetgeen er in het plan beschreven is. 
  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
Observatie-instrument: ' Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.’ 
De jongste kinderen worden in de centrale hal opgehaald en vriendelijk welkom geheten. 
Wanneer de groep compleet is verdelen de pedagogisch medewerkers de jongere kinderen in twee 
groepen die met de Stint naar de BSO gaan. Een derde pedagogisch medewerker fietst met de 
oudere kinderen naar de BSO. 
De kinderen krijgen in de klas een ‘keycord’ als teken dat ze die middag naar de BSO gaan. 
  
Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen zich op hun gemak voelen. De kinderen komen 
vrolijk uit school waarna ze buiten even lekker stoom kunnen afblazen. De kinderen bewegen zich 
vrij in de ruimte en kiezen zelfstandig hun activiteit. 
  
De dag verloopt steeds volgens een vast stramien. Voordat men naar binnen gaat voor een stukje 
fruit en een beker drinken, vormt met een kring op het grasveld. Eén van de pedagogisch 
medewerker licht in de kring het dagprogramma toe. De kinderen worden voorbereid op wat er 
komen gaat. De pedagogisch medewerker laat weten uit welke activiteiten de kinderen die middag 
kunnen kiezen. De kring wordt afgesloten met een ritueel waarbij hardop geteld en ter 
afsluitingeen 'jel' geroepen wordt. 
Iedere dag tussen 16 en 17 uur biedt men de kinderen de activiteiten aan. 
  
Mede vanwege het kleinschalige karakter van de opvang kennen de kinderen en pedagogisch 
medewerkers elkaar goed. De groepssamenstelling is ‘vast’. Kinderen ontmoeten steeds dezelfde 
groepsgenootjes en de pedagogisch medewerkers werken op vaste dagen. De kinderen zijn op 
grond van hun leeftijd in één van de beide groepen ingedeeld. 
  
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten communiceren met de kinderen' 
Tijdens de observatie is gezien dat de pedagogisch medewerkers veel met de kinderen in gesprek 
zijn. Waar nodig gaan de pedagogisch medewerkers door de knieën. Men draagt steeds zorg voor 
oogcontact. De toon van de gevoerde gesprekken is vriendelijk. 
  
Als de kinderen uit school komen vraagt de pedagogisch medewerker de kinderen of ze naar de 
Kermis zijn geweest. Er wordt onder meer gesproken over de attracties waarin de kinderen zijn 
geweest. 
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Er worden met regelmaat grapjes gemaakt. Wanneer een kind laat weten dat hij de 
veiligheidsgordel (die de kinderen in de Stint om moeten doen) heeft vastgemaakt, vraagt de 
pedagogisch medewerker hem even zijn jas (die op zijn schoot ligt) weg te pakken. Als ze ziet dat 
hij de gordel niet om heeft, vraagt ze hem of hij die misschien om zijn tenen heeft gedaan. 
Wanneer de kinderen ietwat rumoerig zijn als een pedagogisch medewerker het middagprogramma 
toelicht dreigt ze, als de kinderen niet willen luisteren, om te gaan zingen. Een aantal kinderen 
roept in koor “Oh nee!!”. Ze hebben zichtbaar lol. 
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
Observatie-instrument: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij 
de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting’  
Tijdens de observatie is gezien dat de inrichting van de ruimte is afgestemd op de leeftijd van de 
kinderen. Er zijn twee groepsruimtes die men deelt met de scouting. In deze ruimtes staan tafels 
waaraan gegeten of geknutseld kan worden. In de ruimte op de benedenverdieping staan kasten 
met knutselmateriaal, spelletjes en speelgoed voor de kinderen. Men heeft onder meer Kapla. 
Naast de groepsruimtes kan men gebruik maken van de keuken. 
  
Oogappel van de BSO is de avontuurlijke buitenruimte. Betrokkenen geven aan dat de focus op de 
BSO op buitenactiviteiten ligt. Er is bijvoorbeeld een stormbaan en een zandbak met een grote 
schommel. In twee kisten wordt het buitenspeelmateriaal opgeborgen. 
In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen dat op deze locatie buiten spelen en ontdekken juist 
centraal staat. 
  
Op de BSO biedt men iedere dag een drietal activiteiten aan. Op de dag van het onderzoek kunnen 
de kinderen kiezen om buiten te gaan spelen, aan een kookactiviteit deel te nemen of te knutselen. 
Kinderen die gaan koken maken worstenbroodjes. Verder worden er spinnen geknutseld van 
kastanjes. 
  
Eerder die week heeft men, omdat de kinderen een aantal schoolvrije dagen hadden, een 
kunstmiddag georganiseerd. De kinderen hebben gekleid en schilderijen gemaakt. 
  
In de vakanties werkt men met een vooraf uitgewerkt activiteitenplanning. Voor de herfstvakantie 
staan eer knutsel- en kookactiviteiten op het programma. Men gaat onder meer fruitsmoothies 
maken, groentepizza’s en soep maken. Ook gaat men boekenleggers knutselen. 
  
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van 
(individuele) kinderen'  
De kinderen worden in hun zelfstandigheid gestimuleerd. Navraag leert dat de kinderen die koken, 
dit weliswaar onder het toeziend oog van de pedagogisch medewerkers doen, maar het gerecht in 
principe zelf bereiden. Men heeft een kind dat en speciaal dieet heeft zelf een gerecht laten 
bedenken wat men op de BSO gemaakt heeft. 
  
De kinderen worden in hun zelfstandigheid gestimuleerd en op hun verantwoordelijkheid 
aangesproken. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de kinderen zelf meedenken over de 
activiteiten en zelf middels magneetjes op het magneetbord aan kunnen geven voor welke 
activiteit ze zich inschrijven. 
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in onderlinge interactie' 
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag, zoals elkaar helpen met opruimen, op je beurt 
wachten en anderen laten uitpraten. 
  
De pedagogisch medewerkers stimuleren het samenspel. Dit doet men onder meer door 
groepsactiviteiten aan te bieden. 
Door zelf actief aan het spel deel te nemen (tijdens het buiten spelen bijvoorbeeld) worden 
kinderen gestimuleerd om mee te doen. 
In de zaal van het scoutinggebouw, die men bij slecht weer gebruikt, geeft een van de pedagogisch 
medewerkers regelmatig danslessen. Men laat weten dat ‘stop-dans’ momenteel populair is. Ook 
heeft men hier pas een estafetterun gehouden. Verder hebben de kinderen in de zaal hutten (met 
lakens) gebouwd. 
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Eén pedagogisch medewerker laat weten dat men de kinderen soms gezelschapsspellen van huis 
mee laat nemen. De kinderen kunnen zo met hun groepsgenootjes hun favoriete spellen spelen. 
Het is daarbij bedoeling dat het kind dat het spel meeneemt, de anderen uitlegt hoe het werkt. 
  
Tijdens het knutselen leren de kinderen om samen te werken. Voor de knutselactiviteiten zoeken 
de kinderen samen eikeltjes en dergelijke in de tuin. 
  
Observatie-instrument: ‘De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren.’ 
Men vestigt de aandacht bewust op de groepsgenootjes. Voordat de kinderen na de kring aan tafel 
gaan noemt de pedagogisch medewerker de namen van de kinderen die samen naar één van de 
beide ruimtes gaan. 
  
De kinderen zijn op grond van hun leeftijd in de groepen ingedeeld. Hierdoor sluiten de interesses 
van de kinderen optimaal op elkaar aan. 
  
Overdracht normen en waarden 
'Observatie-instrument: ‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en 
worden toegepast’. 
Men hanteert heldere afspraken met de kinderen. Zo zijn er heldere afspraken gemaakt over de 
ruimtes waar kinderen wel dan niet mogen komen. 
  
Conclusie 
Op basis de observatie is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk voldoet. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Sigrid Seerden, Clustermanager Weert 

en Nederweert) 
 Interview (pedagogisch medewerkers) 
 Observaties 
 Pedagogisch werkplan (9 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een 
geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
Daarnaast is de beroepskracht-kindratio en de opvang in basisgroepen beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De VOG van de 2 pedagogisch medewerkers die op de BSO werkzaam zijn, is ingezien. Ook is de 
VOG van twee stagiaires getoetst. 
De medewerkers en stagiaires beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Het diploma (steekproef) van de 2 pedagogisch medewerkers die op de BSO werkzaam zijn, is 
ingezien. 
De beroepskrachten beschikken over een geldige beroepskwalificatie conform de CAO 
kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De BSO werkt men met 2 basisgroepen. Er is een groep met kinderen van 4 tot 8 jaar en een 
groep kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. 
  
Op 16 oktober 2017 gaat de BSO ook op de woensdagen en vrijdagen open. De opvang vindt dan 
in één groep plaats. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van het onderzoek zijn er 29 kinderen op de groepen (10 en 19 kinderen) aanwezig. Er 
werken op deze groepen 3 pedagogisch medewerkers. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Sigrid Seerden, Clustermanager Weert 

en Nederweert) 
 Interview (pedagogisch medewerkers) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De 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 en 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 basisgroepen. 
(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) 
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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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Buitengewoon (Leuken) 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
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 :  Ad Koch 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Weert 
Adres : Postbus 950 
Postcode en plaats : 6000AZ WEERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 28-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 04-10-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-10-2017 
 

 

 



 

12 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 28-09-2017 

BSO Hoera Buitengewoon (Leuken) te Weert 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Het onderzoek
	Observaties en bevindingen
	Overzicht getoetste inspectie-items
	Gegevens voorziening
	Gegevens toezicht
	Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum



