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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

  

 

Beschouwing 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• pedagogisch klimaat; 

• personeel en groepen; 

• accommodatie. 

  

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

  

Algemene kenmerken 

Op deze Buitenschoolse opvang (BSO) vindt alleen naschoolse opvang plaats van maandag- tot en 

met vrijdagmiddag. In vakanties worden ook de kinderen van BSO De Ukkepuk op deze locatie 

opgevangen. De BSO maakt deel uit van kinderopvangorganisatie AVEM.  

  

BSO DAW Schaijk is in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd voor maximaal 90 

kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De opvang biedt ruimte 

voor de opvang van kinderen in vier basisgroepen maar momenteel zijn er maximaal drie 

basisgroepen per dag. De BSO is gehuisvest in de kantine van voetbalvereniging DAW, in Schaijk.   

  

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

  

Datum 

onderzoek 

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

2020 Jaarlijks 

onderzoek op 

afstand 

(digitaal)  

De houder voldoet aan alle beoordeelde kwaliteitseisen. Er 

heeft alleen een administratieve inspectie plaats gevonden en 

geen onderzoek in de praktijk. Hiervoor is gekozen vanwege 

de heersende Coronapandemie en het toen geldende 

landelijke advies.   
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2021  Geen Wegens omstandigheden, welke verband houden met de 

Coronapandemie, heeft er in 2021 geen onderzoek plaats 

gevonden.   

2022 Jaarlijks 

onderzoek  

De houder voldoet na herstelaanbod (inhoud pedagogisch 

beleid) aan de beoordeelde kwaliteitseisen. 

  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

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

• pedagogisch beleid.  

  

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

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor 

deze kinderopvanglocatie. 

  

Handelen conform beleid 

Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch 

beleidsplan. Hieronder volgt een voorbeeld van een praktijksituatie: 

  

In het beleid staat: "Voor kinderen is het belangrijk dat er structuur en continuïteit zichtbaar is. 

Onze pedagogisch medewerkerszijn zich hier bewust van. Verderop in dit beleidsplan wordt dit 

uitgebreid uitgelegd." (pagina 7 strategisch pedagogisch beleid). 

In de praktijk is waargenomen: Er wordt gewerkt met een voor de kinderen bekend en vertrouwd 

dagschema, dit kan ondersteund worden voor de kinderen die daar behoefte aan hebben, door 

middel van pictogrammen welke zichtbaar voor de kinderen in de ruimte hangen. 

Daarnaast staan er enkele gesloten kasten waar diverse spullen in zitten zoals spelletjes of 

knutselmaterialen. Er is door middel van een gekleurd rond papier (bijvoorbeeld groen en oranje) 

wat op de kast geplakt zit duidelijk gemaakt of kinderen de materialen uit deze kasten zelf mogen 

pakken of dit eerst dienen te vragen aan een van de beroepskrachten. Verder hangen er op diverse 

plekken, waar de basisgroepen hun vaste samenkomst moment hebben, duidelijk zichtbaar de 

kleur van de basisgroep met daarbij de foto's van de mentoren van deze basisgroep.  

Deze werkwijzen structureert voor kinderen en biedt hen overzicht en duidelijkheid. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Pedagogisch beleidsplan (Strategisch pedagogisch beleid AVEM kinderopvang) 
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Personeel en groepen 

 

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

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• Aantal beroepskrachten; 

• Stabiliteit van de opvang. 

  

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De beroepskrachten, invalkrachten, stagiaires en 

vrijwilligers, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn, zijn allen ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en door de houder gekoppeld aan de organisatie. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

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

stagiaires 

Beroepskracht kindratio 

Op het moment van het locatiebezoek is de bezetting als volgt: 

  

Naam  

groep 

Leeftijd 

kinderen 

Aantal  

kinderen 

Ingezette  

beroepskrachten (in 

opleiding) 

Benodigde  

beroepskrachten 

Voldoet 

ja/nee  

Flamingo's 

1 

4 t/m 12 

jaar 

19 2 2 Ja 

  

De bso kan opvang bieden aan maximaal 90 kinderen, in de praktijk is de bezetting niet volledig 

benut. De kinderen worden op basis van leeftijden ingedeeld in Ara 1, Ara 2 of Ara 3. Binnen deze 

basisgroepen is daarnaast op basis van leeftijd, een verdeling gemaakt van mentorgroepen 

bestaande uit 10-12 kinderen met één vaste beroepskracht, de mentor van deze kinderen. Tijdens 

de opvang komen de mentorgroepen in ieder geval tijdens eet/drinkmomenten samen met hun 

mentor.   

  

Beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Op het kindercentrum is er één beroepskracht in opleiding ingezet, op basis van de formatieve 

inzetbaarheid zoals beschreven in diens overeenkomst. De beroepskracht in opleiding wordt 

ingezet conform de gestelde eisen uit de meest recente cao kinderopvang en de cao Sociaal Werk, 

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Gedurende de opvang mag maximaal de helft van het 

totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaan uit 

beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

  

Afwijkende inzet beroepskrachten  

De afwijkende inzet van de beroepskrachten blijft binnen de maximale toegestane tijd en is 

conform de informatie uit het pedagogisch beleidsplan. Tijdens de afwijking wordt ten minste de 

helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal beroepskrachten ingezet. Als 

tijdens de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten maar één beroepskracht wordt ingezet 

op het kindercentrum, is ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
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Uit het interview met de beroepskracht wordt duidelijk dat toen de tweede beroepskracht deze dag 

startte, de ander alleen aanwezig was met 8 kinderen. Daarnaast geven beide beroepskrachten 

aan dat er tot op heden nooit meer dan 11 kinderen waren in de vakantie voordat een tweede 

beroepskracht startte.  

Het afsluiten op deze bso gebeurt altijd door twee beroepskrachten.  

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij bso DAW Schaijk worden de kinderen opgevangen in een vaste mentor/basisgroep. De 

basisgroepen zijn ingedeeld op basis van leeftijden waaraan twee vaste beroepskrachten zijn 

gekoppeld.  

  

Tweemaal per jaar worden de basisgroepen opnieuw ingedeeld vanwege in- en uitstroom van 

kinderen. In de kantine is op de tafels aangegeven welke tafel bij welke basisgroep hoort middels 

een papier. De beroepskrachten dragen daarnaast een kaartje waarop de kleur en naam van de 

basisgroep is aangegeven. Dit alles om de kinderen duidelijkheid te geven bij welke basisgroep zij 

horen en wie hun mentor(en) is/zijn. 

  

In de vakantieperiode, zo ook tijdens dit inspectiebezoek, wordt de bso samengevoegd met bso 

Ukkepuk op deze locatie. De naam van deze opvanggroep wordt dan Flamingo's 1 en hierin kunnen 

maximaal 22 kinderen worden opgevangen. Er wordt zoveel mogelijk zorg gedragen dat er ook een 

beroepskracht van bso Ukkepuk aanwezig is als vaste gezicht voor de kinderen van deze bso. 

  

Het kindercentrum beschikt op dit moment over de volgende basisgroepen: 

  

 Naam groep  Leeftijd kinderen   Maximaal aantal kinderen  

 Ara's 1 7 t/m 13 jaar  22  

 Ara's 2 5 t/m 7 jaar 22 

 Ara's 3  7 t/m 8 jaar 22 

  

Elke basisgroep wordt tijdens het eet/drinkmoment verdeeld in twee mentorgroepen, er is een 

vaste beroepskracht als mentor gekoppeld aan elke mentorgroep. Deze is voor deze kinderen diens 

ouders eerste aanspreekpunt op de bso. 

  

Mentorschap 

Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen volgt, 

dit is de vaste mentor van de basisgroep van de kinderen. Minimaal eenmaal per jaar wordt door 

de mentor een ontwikkelingslijst ingevuld door middel van een kindvolgsysteem Kijk! Eenmaal per 

jaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek om de ontwikkeling van hun kind(eren) te 

evalueren. Bij zorgen zal er eerder en/of vaker een gesprek plaatsvinden. 

  

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.   
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) (Donderdag 5 januari 2023: 9:30 uur tot 10:45 uur) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Personeelsrooster (Donderdag 5 januari 2023) 
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• Pedagogisch beleidsplan (Strategisch pedagogisch beleid AVEM kinderopvang) 

• Pedagogisch werkplan (Locatie DAW Schaijk) 
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Accommodatie 

 

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

• eisen aan ruimtes. 

  

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte  

De bso beschikt over 2 groepsruimten: een grote kantine en de bestuurskamer van de 

voetbalvereniging. Op basis van gegevens uit eerdere inspectierapporten is onderstaande 

berekening gemaakt: 

  

Naam ruimte Aantal m² 

binnenruimte 

Aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² binnenruimte 

per kind 

Voldoet 

wel/niet 

Kantine  288,57 m²       

Bestuurskamer 37,57 m²       

Totaal 326 m² 90 3,6 m² Wel 

  

Voor de berekening van het bruto m² binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m² binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte 

nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele 

noodroutes. Hierbij de opmerking dat momenteel het maximale aantal aan kindplaatsen niet wordt 

benut.  

  

De groepsruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle 

leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is 

voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen. 

Er worden in de kantine diverse speelhoeken gecreëerd waar de kinderen ongestoord kunnen 

spelen, er wordt dan zorg gedragen dat in deze hoeken ook passend materiaal voor de kinderen 

voorhanden is. Daarnaast wordt er ook nog dagelijks een activiteit uitgevoerd met de kinderen 

variërend van sport, dans, knutselen, enz.  

De kantine is ingericht met verschillende speelhoeken. Er zijn onder andere een: 

• bouwhoek clicks; 

• bouwhoek Kapla; 

• leefhoek; 

• aan een tafel kleurplaten, blaadjes en tekenspullen; 

• een tafel voor gezelschapsspellen, tijdens het bezoek wordt er Uno gespeeld; 

• leeshoek 

• chillhoek (er zijn twee banken).  

  

Daarnaast wordt de bestuurskamer gebruikt en deze ruimte is buiten vakanties alleen voor de 

oudste bso kinderen (Ara 1). In deze ruimte is een plek voor hen om te chillen en kan er gegamed 

worden, ook worden hier dagelijks activiteiten aangeboden speciaal voor de oudere doelgroep.  

  

Buitenspeelruimte 

De bso beschikt over een grote aangrenzende buitenruimte en kan daarnaast (alleen de oudere 

kinderen) gebruik maken van een van voetbalvelden. De buitenruimte is niet gemeten maar 

duidelijk is dan er meer dan genoeg ruimte is voor de op te vangen kinderen op deze locatie. 
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De buitenruimte bestaat een grote stoep over de hele breedte van de binnenruimte waar de 

kinderen kunnen fietsen, skeeleren, met de bal spelen etc.. Daarnaast mag men gebruik maken 

van een grasveld, een omheind pannaveldje en een speeltoestel. De buitenruimte is passend 

ingericht en er is voldoende los speelmateriaal in overeenstemming met het aantal en de leeftijd 

van de op te vangen kinderen.    

  

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) (Donderdag 5 januari 2023: 9:30 uur tot 10:45 uur) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks 

onderzoek 13-01-2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

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

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

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

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

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

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

 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

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

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

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

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

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

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

 

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

aanwezig kind. 

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

 

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

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
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geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

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

Opvanggegevens 

Naam voorziening : DAW Schaijk 

Website : http://www.avem-kinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 90 

 

Gegevens houder 

Naam houder : AVEM Kinderopvang B.V. 

Adres houder : Rossinistraat 9 

Postcode en plaats : 5344 AK Oss 

KvK nummer : 64789047 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  I Kanters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Maashorst 

Adres : Postbus 83 

Postcode en plaats : 5400 AB Uden 

 

Planning 

Datum inspectie : 05-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 10-01-2023 

Zienswijze houder : 19-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 19-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-01-2023 
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Openbaar maken inspectierapport : 09-02-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Het contact is op prettige wijze verlopen en we herkennen ons in de rapportage van de 

toezichthouder. We zien hierin de fijne sfeer, het enthousiasme en het plezier van de kinderen en 

de pedagogisch medewerkers terug. We vinden het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten 

en zich veilig en op hun gemak voelen bij ons, want alleen dan kan een kind zich optimaal 

ontwikkelen. 

  

Fijn dat onze inspanningen worden beloond met een positief inspectierapport! 

 

 

 

 

 

 

 


