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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. 
 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van zogeheten risico 
gestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. 
 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie op 16 november 2017. 
Na de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste 
bevindingen. Deze worden elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
  
Buitenschoolse opvang ‘BSO Hoera Heythuysen’ 
BSO Hoera is gehuisvest in BMV de Neerakker, hier is tevens basisschool De Neerakker 
gehuisvest. Voor het creëren van dagarrangementen vindt er op organisatorisch en pedagogisch 
gebied afstemming plaats tussen de basisschool en BSO Hoera Heythuysen. 
  
BSO Hoera Heythuysen stelt voor schoolvakanties een gevarieerd en educatief vakantieprogramma 
samen. Dit programma ontvangen de ouders per email, ongeveer 4 weken voor aanvang van de 
schoolvakantie. Tijdens vakanties en op andere schoolvrije dagen zijn niet altijd alle locaties van 
Hoera in Leudal geopend; bij Hoera Heythuysen kunnen er dan ook kinderen van andere locaties 
worden opgevangen. 
  
De BSO biedt 40 schoolweken per jaar (m.u.v. nationale feestdagen) voor- en na schoolse opvang. 
In schoolvakanties, op schoolvrije dagen en studiedagen is BSO Hoera de gehele dag geopend van 
6.30-18.30 uur. 
  
BSO Hoera Heythuysen werkt met 5 basisgroepen, deze zijn ingedeeld op leeftijd. 
De BSO is met 78 kindplaatsen geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. 
  
Inspectiegeschiedenis. 
BSO Hoera Heythuysen wordt jaarlijks bezocht door de GGD Limburg Noord: 
 23-09-2014: jaarlijks onderzoek;tekortkoming in Personeel en Groepen (VOG verlopen). 
 30-07-2015: incidenteel onderzoek; verzoek ophoging kindplaatsen van 58 -> 78 kinderen. 
 03-11-2015: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen. 
 02-12-2016: jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen. 
Er heerst een open en aangename sfeer op de BSO. De beroepskrachten zijn betrokken en 
gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Er worden diverse activiteiten 
georganiseerd, afgestemd op de behoefte en leeftijd van de kinderen. 
  
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Voor verdere toelichting en opmerkingen, zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 
‘advies aan College van B&W’. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

4 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 16-11-2017 

BSO Hoera Heythuysen te Heythuysen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Bij het beoordelen van de pedagogische praktijk (observatie) is uitgegaan van de 
vier basiscompetenties vanuit de Wet kinderopvang waaraan minimaal aan moet worden voldaan: 
  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is geen onderdeel van het onderzoek. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens 
teamvergaderingen (eens per 6 - 8 weken) besproken. 
  
Conclusie 
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Observatiemoment 
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groepen tijdens een 
vrij spel en geleide activiteit. 
  
Er zijn vier groepen 'open'. De kinderen starten na school met een fruitmoment in hun eigen 
basisgroep. Daarna worden afhankelijk van de activiteit en het aantal kinderen de groepen 
samengevoegd. 
  
Groep Mikado (groep 5-8): 
Er staat een bakactiviteit gepland. De kinderen doen samen met de beroepskrachten de 
voorbereiding voor het bakken van cupcakes. De beroepskrachten laten de kinderen zelf nadenken 
door vragen te stellen als: '' wat hebben we allemaal nodig'' en ''heeft iemand gelezen welke 
volgorde ....?'' en ''hoe lang moet het in oven'' etc. Een aantal kinderen mogen de hoeveelheden 
afwegen. Als de groep wat ongeduldig en druk begint te worden reageert de beroepskracht 
adequaat door aan te geven: '' bakken is ook een beetje geduld hebben'' en '' we komen allemaal 
aan de beurt om te mixen.'' Dit gaat het tijd goed maar dan wordt een aantal kinderen weer 
onrustig. Dit heeft zijn weerslag op de rest van de groep. De beroepskracht geeft kort maar 
krachtig aan: ''stop!, er zijn kinderen die het nu te druk vinden. Maken we het gezellig voor 1 of 
voor iedereen?'' ''Stoeien kun je buiten doen, jullie kunnen nu nog kiezen.'' De rest van de 
bakactiviteit verloopt rustig en gezellig. Er worden ondertussen gesprekken gevoerd tussen de 
beroepskrachten en kinderen over hoe de mensen vroeger deden bakken en waarom bakkers 
mutsen dragen. 
  
Waargenomen is dat: 
 de omgang onderling is accepterend en positief; 
 de beroepskrachten weten wat 8+ leuk vinden,aankunnen en sluiten daar op aan; 
 de beroepskrachten weten om te gaan met kinderen die hun grenzen op zoeken, hierbij 

worden ieders grenzen goed bewaakt; 
 de beroepskrachten geven de kinderen ruimte voor eigen keuzes en bieden activiteiten aan die 

passen bij hun niveau en interesse; 
 de beroepskrachten geven het goede voorbeeld in de omgang met elkaar en zijn consequent in 

wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. 
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Groep Belhamels (groep 1 en 2): 
De beroepskracht gaat met de kinderen (8x) een spelletjes doen in de gymzaal van school 
(inpandig). Ze laat de kinderen zelf hun sokken en schoenen uit doen, daar waar nodig helpt de 
beroepskracht. De kinderen mogen helpen met het klaar zetten van de materialen; de 
beroepskracht geeft hierover duidelijke instructies. Er wordt een soort snelheidsspel gedaan met 
matten waarop gekleurde touwen liggen. De beroepskracht noemt een kleur en de kinderen 
moeten na het fluitsignaal zo snel als ze kunnen naar de mat met de kleur touw rennen. Degene 
die het laatste is 'is af.'' De kinderen zijn erg enthousiast en genieten van het spel. Wanneer een 
kind wat sip kijkt omdat het 'af' is reageert de beroepskracht met de troostende woorden '' is niet 
erg hoor, je was maar een heel klein beetje te laat.''  
  
Waargenomen is dat: 
 de beroepskracht de kinderen aanmoedigt, complimentjes geeft en ervoor zorgt  dat niemand 

zich buiten gesloten voelt; 
 de beroepskracht stimuleert de zelfredzaamheid bij de kinderen; 
 de beroepskracht sluit op passende wijze aan op de situatie, vraag van een kind; 
 de kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskracht; 
 de beroepskracht geeft passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Ze geeft het kind daarbij 

autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 
  
Groep Domino(groep 3-4): 
De kinderen mogen in het techniek/knutsel lokaal zelf kiezen wat ze willen maken. Een groep kiest 
ervoor om aan tafel met K'nex te gaan spelen. Andere willen (oude) wekkers uit elkaar halen, of 
kleuren op het schoolbord en/of aan tafel. De kinderen zijn actief en ondernemend en hebben het 
zichtbaar naar hun zin. Ze werken goed samen zijn redelijk zelfstandig, daar waar nodig vragen ze 
ondersteuning aan de beroepskracht. 
  
Waargenomen is dat: 
 de beroepskracht kent ieder kind in de groep en weet persoonlijke bijzonderheden (karakter, 

hobby, interesses etc.); 
 de beroepskracht heeft gesprekjes met kinderen, er is dialoog. Ze sluit op passende wijze aan 

en gedraagt zich sensitief en responsief; 
 de beroepskracht reageert op een ondersteunende manier op kinderen, ze gaat op een 

ongedwongen manier om met ieder kind; 
 de beroepskracht sluit aan op wensen en ideeën van een kind, ze begeleidt een kind om zelf te 

(leren) kiezen en initiatief te nemen; 
 de beroepskracht draagt actief informatie over aan ouders bij het ophalen van hun kind. 
  
Conclusie 
De pedagogische basisdoelen worden in de praktijk voldoende gewaarborgd.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager mw. S. Leijssen) 
 Interview (beroepskrachten 2x) 
 Pedagogisch beleidsplan (Hoera Kindercentra algemeen) 
 Pedagogisch werkplan (2017-11, Pedagogisch werkplan BSO Hoera Heythuysen) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit hoofdstuk zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie 
en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). Daarnaast is de beroepskracht-kindratio en 
de opvang in de basisgroep beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van alle beroepskrachten die 
op deze locatie werkzaam zijn beoordeeld. De beroepskrachten beschikt over een geldige VOG, 
afgegeven op de juiste functie-aspecten en vallend binnen de continue screening in de 
kinderopvang. 
  
Momenteel is er geen stagiaire geplaatst. Op deze locatie wordt met 1 vrijwilliger gewerkt, de 
actuele VOG van de vrijwilliger is niet ouder dan twee jaar. 
  
Conclusie. 
Er wordt aan de wettelijke gestelde voorwaarden voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens het onderzoek zijn de diploma`s van alle beroepskrachten die op deze locatie werkzaam 
zijn beoordeeld. Zij beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang 
is opgenomen. 
  
Conclusie. 
Er wordt aan de wettelijke gestelde voorwaarde voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Bij BSO Hoera Heythuysen wordt gewerkt met de volgende basisgroepen:  
  
  

Basisgroep   Schoolgroep Maximale groepsgrootte 

1. Belhamels       1-2     Max. 10 kinderen 

2. Krokoloko       2-3     Max. 20 kinderen 

3. Domino       3-4     Max. 20 kinderen 

4. Mikado       5-8    Max. 20 kinderen 

5. Huiskamer 6-8 (alleen donderdag open)    Max. 8 kinderen 

  
  
Op rustige dagen worden de basisgroepen tot het einde van het schooljaar samengevoegd 
(Belhamels met Krokoloko en Mikado met Huiskamer). Ouders hebben hier schriftelijk toestemming 
voor gegeven. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijke gestelde voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en uit de roosters van de beroepskrachten (week 44-
46 en de dag van inspectie) blijkt dat de beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen vanuit de 
Wet kinderopvang. 
  
Er wordt sinds kort gewerkt met een digitaal systeem van registreren van de aanwezigheid van het 
aantal kinderen. Hierin kunnen de exacte breng-en haaltijden van de kinderen worden genoteerd, 
alsmede de beroepskracht-kindratio worden bepaald. 
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Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
Conclusie. 
Er wordt aan de wettelijke gestelde voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager mw. S. Leijssen) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten (week 44-46) 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel is gekeken naar de meldcode kindermishandeling, vooral naar de kennis van 
de beroepskrachten met betrekking tot het toepassen van de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de juiste versie van de meldcode (juli 2013) waarin ook een sociale kaart is 
opgenomen. Er wordt tenminste jaarlijks in een teamoverleg stilgestaan bij het protocol en 
stappenplan kindermishandeling. Het onderwerp is een vast onderdeel van de teamoverleggen. 
  
De aanwezige beroepskrachten kunnen signalen van kindermishandeling benoemen, ook welke 
stappen er genomen moeten worden bij een vermoeden. 
  
Conclusie. 
Er wordt aan de wettelijk gestelde voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager mw. S. Leijssen) 
 Interview (beroepskrachten 2x) 
 Meldcode kindermishandeling 
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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) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de 
vaste 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 11 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Heythuysen 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 78 
 
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 :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 11-01-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 26-01-2018 
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Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 16-11-2017 

BSO Hoera Heythuysen te Heythuysen 

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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