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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 onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans, locatie Europaweg 48a te 
Vleuten is per 1 februari 2016 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen met 35 kindplaatsen. 
De houder van BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans heeft een duidelijke visie voor ogen voor 
de opvang van kinderen vanaf vier jaar welke beschreven is in een pedagogisch beleidsplan. 
  
BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans wordt gehuisvest in de kantine van het gebouw van een 
sportvereniging. De opvang vindt plaats in een groepsruimte op de eerste etage. 
  

Er is een BSO locatie van dezelfde houder in de naastgelegen kantine op het adres Europaweg 52 

te Vleuten.  Beide BSO’s maken gebruik van een aantal sportvelden aangrenzend aan de 
twee gebouwen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op 17 mei 2016 heeft het eerste inspectieonderzoek plaatsgevonden na aanvang van de exploitatie 

op 1 februari 2016. Dit is een onaangekondigd inspectiebezoek, waarbij de buitenschoolse opvang 
in de praktijk is geobserveerd. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met de 
beroepskrachten en zijn de documenten beoordeeld. 
 
De beroepskrachten maken een betrokken indruk; zij kennen het beleid en weten dit op een juiste 
wijze in de praktijk te brengen. De sfeer tijdens het inspectiebezoek is prettig, de kinderen 
genieten zichtbaar van het binnen- en buitenspelen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen uit de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Algemeen 
Het pedagogisch beleid dient te leiden tot verantwoorde kinderopvang waarbij de volgende 
pedagogische basisdoelen gerealiseerd worden: 
1. het bieden van voldoende emotionele veiligheid voor het kind; 
2. het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competentie te 

ontwikkelen; 
3. het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale 

competentie; 
4. overdracht van normen en waarden. 
In het pedagogisch beleidsplan moet in duidelijke en observeerbare termen beschreven hoe het 
kindercentrum deze vier pedagogische basisdoelen in de praktijk brengt. 
  
Het pedagogisch beleid hoort een belangrijke leidraad voor beroepskrachten te zijn en een 
toetssteen voor ouders en dient naast de pedagogische basisdoelen de volgende items te bevatten: 

 De werkwijze, samenstelling en de maximale omvang van de basisgroepen. 
 Een beschrijving van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep verlaten. 
 Een beschrijving van omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig 

kinderen. 
 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep (het wenbeleid). 
 Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang op extra dagdelen of 

ruildagen. 
 Een beschrijving van de ondersteuning van de beroepskrachten door andere volwassenen 
 De wijze waarop de ondersteuning door de achterwacht is geregeld. 
  

BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans 
De pedagogische visie van BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans is beschreven in het 
algemene pedagogische beleidsplan BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans PVCV - versie april 

2016-- met betrekking tot de opvang van 4-13 jarigen. 
De vier pedagogische basisdoelen staan duidelijk en observeerbaar beschreven in het pedagogisch 
beleidsplan, mede doordat er veel voorbeelden zijn benoemd bij diverse onderdelen in het plan. 
  
De onderwerpen die een houder verplicht dient te beschrijven in het pedagogisch beleidsplan, zijn 
er nog niet volledig in opgenomen: 
- bij activiteiten in groepen groter dan 30 kinderen: de houder heeft aangegeven dat 

er momenteel  een groep tussen 20 en 30 kinderen worden opgevangen. Derhalve is dit item voor 
dit onderzoek niet beoordeeld. 
In dit kindercentrum worden de kinderen die nog niet zijn opgehaald om 17.30u samengevoegd 
met de andere BSO locatie ( nr. 52). Er gaat dan ook een van de vaste beroepskrachten mee. Het 
zal niet voorkomen dat er slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is; derhalve is 
dit item binnen dit onderzoek niet beoordeeld. 

  
  

Conclusie 
In het pedagogisch beleids- en werkplan staat in duidelijke en observeerbare termen beschreven 
op welke wijze de emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd, welke mogelijkheden 
de kinderen hebben tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en hoe 
overdracht van normen en waarden plaatsvindt. 

Een aantal overige getoetste items voldoen eveneens aan de gestelde eisen. 
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Pedagogische praktijk 
 

Algemeen 
Naar aanleiding van de observaties wordt getoetst of de beroepskracht ervoor zorgt dat de 
emotionele veiligheid van de kinderen gewaarborgd is, hen mogelijkheden biedt tot de ontwikkeling 

van persoonlijke en sociale competenties en of er waarden en normen worden overgedragen (de 
vier basisopvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang). Er wordt gekeken of wordt gehandeld 
conform het pedagogisch beleidsplan. 
  
Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden. De observatie vond plaats in de 
middag tijdens het eten en drinken en het buitenspelen. Er zijn tijdens het inspectiebezoek 24 
kinderen aanwezig in deze groep en 3 beroepskrachten. 

Het buitenspelen wordt samen gedaan met de andere BSO van dezelfde houder. Ook bij deze BSO 
heeft een onderzoek plaatsgevonden en zijn observaties gedaan. De bevindingen hiervan zijn 
vastgelegd in een apart rapport. 
  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
“Veldinstrument observatie pedagogische praktijk”. Onderstaande ( schuingedrukte) beschrijvingen 

zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 

  
Uit de observaties is gebleken dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het pedagogisch 
beleid en hiernaar handelen. 
  
Emotionele veiligheid 
  

Welbevinden 
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen. Ze 
tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes. 
De sfeer is goed en de kinderen zitten aan tafel met de eigen stamgroep en een vaste 
beroepskracht. Er worden gesprekjes gevoerd zowel met de beroepskracht als de kinderen 
onderling. 

  
4 Kinderen blijven binnen en maken een portrettekening samen met een van de beroepskrachten. 
Ze hebben zichtbaar plezier met het tekenen en ondertussen worden er gesprekjes gehouden over 
logeren bij oma en opa en dat je dan nog even mag opblijven. 

  
  

Respectvol contact 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 
de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 
Er wordt goed aangesloten op kinderen die wat minder goed mee kunnen komen. 
Een kind doet zelf haar schoenen aan. Het duurt even en de beroepskracht vaak of ze zal helpen. 
“Nee”, zegt het kind en doet het zelf. De beroepskracht wacht rustig af en helpt haar omhoog als 

ze klaar is. In één beweging springt ze hoog tegen de beroepskracht aan en doet ze een ‘kunstje’ . 
Dit herhalen ze een paar keer en het kind geniet zichtbaar. Dan geeft de beroepskracht aan:” dit is 
de laatste keer; wat kun jij goed springen!” Dan gaan ze samen naar buiten. 
  
  
Persoonlijke competentie 
  

Vrije tijd/ontspanning 
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren ( bijv. 

eerst buiten uitrazen dan binnen iets drinken). Zij kunnen ook voor activiteiten kiezen diepassen bij 
hun eigen interesse en energieniveau. 
Als de kinderen klaar zijn met eten en drinken wordt er uitleg gegeven over de activiteit binnen: 
een zelfportret maken. 

Kinderen mogen zelf kiezen of ze binnen of buiten willen spelen. De kinderen die naar buiten gaan 
krijgen een kruisje achter de naam zodat duidelijk is welke kinderen naar buiten zijn. 
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Buitenactiviteiten 
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 

aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. De beroepskrachten 
maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, in aansluiting op 
interesse of thematisch programma. 

De BSO is gehuisvest in de kantine van een sportvereniging en omgeven door een aantal 
sportvelden. De nadruk bij deze BSO ligt op buitenactiviteiten en buitenspelen. Iedere dag is er 
gezamenlijk met de andere BSO ( op hetzelfde terrein) een spel of ( sport)activiteit buiten , maar 
mogen kinderen zelf de keuze maken of ze binnen of buiten spelen. Ook binnen is er de keuze 
tussen activiteiten (regelmatig dans en/of theater) of vrij spel. 
  
   

Sociale competentie 
 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in de interactie tussen kinderen 
onderling; samen spelen samen leren. 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samen 
spelen. Op passende wijze wijzen zij kinderen op elkaars kennis en kunde. 

Een van de beroepskrachten heeft een nummer opgeschreven onder de 20 en de kinderen mogen 

raden. Degene die het juiste nummer heeft geraden mag de koekjes uitdelen. Ondertussen doen ze 
een vragenspelletje over voedsel wat kinderen wel of niet lekker vinden. Als de kinderen iets lekker 
vinden doen ze de handen op het hoofd en als ze iets vies vinden slaan ze op tafel. 
Als de beroepskracht ‘water’ zegt zingen ze ook een liedje over water en dat het gezond is om te 
drinken, zo uit de kraan. 
Als er champignon wordt genoemd vraagt de beroepskracht aan de kinderen of ze weten wat een 

champignon is en volgt er een gesprekje over de groeiwijze van champignons. 
Alle kinderen worden betrokken bij deze activiteit. 
  
Overdracht van normen en waarden 
  
Sociale oefenplaats 
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan 

en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. 
Als een van de kinderen moet niezen zegt de beroepskracht: “gezondheid!” 
  
  

Conclusie 
  

Uit de bovenstaande observaties blijkt dat de pedagogische praktijk tijdens het inspectiebezoek 
conform het pedagogisch beleid is en dat er voldoende zorg wordt gedragen voor de emotionele 
veiligheid, de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale competentie en voor de overdracht van 
normen en waarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 17 mei 
2016) 

  Interview anderen (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 17 mei 2016) 
  Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 17 mei 2016) 

  
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans 
PVCV- versie april 2016) 

Veldinstrument Observatie pedagogische praktijk- 2015 NJI en GGD/GHOR 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Algemeen 
Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een 
VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor het werken met 

kinderen. 
  
BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans 
Tijdens de inspectie zijn de VOG's getoetst van de medewerkers die als beroepskracht ingezet 
worden op deze locatie. Tevens is de VOG getoetst van twee BOL stagiaires en een BBL stagiaire. 
Hierbij is gebleken dat de VOG's voldoen aan de wettelijke eisen. 
 

Conclusie 

Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de verklaringen omtrent het gedrag. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Algemeen 

Om te mogen werken in de kinderopvang als beroepskracht, dient de medewerker in het bezit te 
zijn van een kwalificerend diploma. 
  
BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans 
Bij dit onderzoek zijn de diploma’s getoetst van de medewerksters die in dienst zijn en van de 
beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het inspectiebezoek. 

  
Conclusie 
Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de passende beroepskwalificatie. 
 
 

Opvang in groepen 
 

Algemeen 
Een basisgroep is een vaste groep kinderen. Een basisgroep mag maximaal bestaan uit 20 
tegelijkertijd aanwezige kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Voor kinderen van 8 jaar en ouder 
mag de basisgroep bestaan uit 30 kinderen. 
  
BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans 
BSO Buitengewoon Sport Theater & Dans beschikt momenteel over drie basisgroepen welke 

maximaal uit 10 kinderen bestaat. 
  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de opvang in groepen voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Algemeen 

Er zijn duidelijke regels voor het maximaal aantal kinderen dat één beroepskracht mag opvangen; 
het gaat dan om het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen. Het aantal kinderen in verhouding tot 
het aantal beroepskrachten wordt de beroepskracht-kindratio genoemd. De verhouding tussen het 
aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt 

in de buitenschoolse opvang tenminste 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen. 
   
BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans 
Tijdens het inspectiebezoek en uit de uitgevoerde steekproef is gebleken dat er wordt voldaan aan 
de beroepskracht-kindratio. 
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Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de beroepskracht-kindratio voldoet aan de gestelde 
eisen. 

 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 17 mei 
2016) 

  Interview anderen (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 17 mei 2016) 
  Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 17 mei 2016) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (Gezien tijdens het inspectiebezoek d.d. 17-05-2016) 

  Diploma's beroepskrachten (Gezien tijdens het inspectiebezoek d.d. 17-05-2016) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Algemeen 
De houder van een kindercentrum dient een beleid te voeren, wat de veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s voor kinderen zoveel mogelijk beperkt. De houder dient er voor te zorgen dat 

de beroepskrachten op de hoogte zijn van dit beleid en dat zij op elk moment kennis kunnen 
nemen van dit beleid. 
  
BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans 
De veiligheids- en gezondheidsrisico's zijn met behulp van de Stichting Consument en Veiligheid en 
met behulp van de Gezondheidsmanagement- methode voor de BSO van het Landelijk Centrum 
Hygiëne en Veiligheid in kaart gebracht. De 'bolletjeslijst' is voor iedere ruimte apart ingevuld. 

Zowel voor veiligheid als gezondheid zijn er huisregels gemaakt en in het pedagogisch beleidsplan 

opgenomen. 
De houder heeft in maart 2016 de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid 
opnieuw uitgevoerd. 
Daarbij zijn een aantal risico’s naar voren gekomen waarbij de benodigde maatregelen en acties 
zijn beschreven door de houder. Er zijn uitgebreide huisregels beschreven voor beroepskrachten, 
ouders en voor de kinderen. Deze zijn opgenomen in het Pedagogisch beleidsplan en in de risico-

inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
  
Tijdens de inspectie is in de praktijk gecontroleerd; de veiligheid en gezondheid is voldoende 
gewaarborgd. 
  
Conclusie 

Het gevoerde beleid van de houder omtrent veiligheid en gezondheid voldoet aan de gestelde 
eisen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder maakt gebruik van de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld van 1 juli 2013. 

De medewerkers zijn goed op de hoogte. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 17 mei 
2016) 

  Interview anderen (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 17 mei 2016) 
  Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 17 mei 2016) 

  Risico-inventarisatie veiligheid (maart 2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (maart 2016) 
  Huisregels/groepsregels 
  Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Algemeen 
De binnenruimte waar kinderen gedurende de opvang verblijven dient passend ingericht te zijn, in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen, waarbij er minimaal 

3,5 m2 speelruimte per kind beschikbaar is. 
  
BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans 
BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans is gevestigd in de kantine van een sportvereniging. Zij 
beschikken daar over een ruimte van 122,7 m2 en vangen maximaal 35 kinderen op, waardoor 
precies 3,5 m2 ruimte beschikbaar is voor ieder kind. 
De ruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. Er is o.a. een kleine speel/circustent, constructiemateriaal, handenarbeid- en 

tekenspullen, leesboeken en een 'chill’ hoek met zitzak. 
  
Conclusie 
Uit bovenstaande observaties blijkt dat de locatie voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de 
oppervlakte en de inrichting van de binnenruimte. 
 

 
Buitenspeelruimte 
 
Algemeen 
De buitenspeelruimte voor kinderen die gebruikmaken van dagopvang dient aangrenzend aan het 
kindercentrum te zijn gesitueerd; deze dient bovendien te worden afgestemd op de leeftijd van de 

kinderen, veilig en toegankelijk voor kinderen. De buitenspeelruimte dient per aanwezig kind 
minimaal 3m2 te beslaan. 
  
BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans 
Het kindercentrum beschikt over een aangrenzende buitenruimte in de vorm van een zeer groot 

sportveld. Dit sportveld wordt gedeeld met de reeds bestaande BSO BuitenGewoon Sport Theater & 
Dans, locatie Europaweg 52. Houder voldoet hiermee ruimschoots aan de gestelde eis van 3 m2 

buitenruimte per kind. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 17 mei 2016) 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
Algemeen 
De houder is verplicht de ouders te informeren over het gevoerde beleid. 
  

BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans 
BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans informeert de ouders door middel van een website met 
informatie, waar met name alle informatie te vinden is voor (nieuwe) ouders. 
Het Pedagogisch Beleidsplan is op deze website te vinden en geeft o.a. informatie over de 
klachtenregeling en de aansluiting bij de geschillencommissie. Tevens zijn de inspectierapporten 
daar inzichtelijk voor de ouders. 
  

Conclusie 

De houder informeert de ouders over het geldende beleid conform de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 17 mei 
2016) 

  Website (BSO BuitenGewoon) 
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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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 
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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 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 

exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 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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Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 

ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(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) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 

middagpauze. 
(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) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(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) 

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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 9 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 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(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 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling 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 2 
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 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(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 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 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 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 

na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans 

Website : http://www.bso-buitengewoon.nl 
Aantal kindplaatsen : 35 
 
Gegevens houder 
Naam houder : BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans 
Adres houder : Luzernevlinder 87 

Postcode en plaats : 3544DK UTRECHT 
Website : www.bso-buitengewoon.nl 
KvK nummer : 56525265 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

Telefoonnummer : 030-2863 227 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Spaapen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

 
Planning 
Datum inspectie : 17-05-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 08-06-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-07-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-07-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: n.v.t. 

Openbaar maken inspectierapport : 07-07-2016 
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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. 

 
 

 

 


