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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 

Sport BSO Nuenen is per 24 augustus 2020 gestart met een buitenschoolse opvang (BSO) bij 

voetbalvereniging RKSV Nuenen. De houder heeft veel ervaring in de kinderopvang,  als 

pedagogisch medewerker en als manager. De sport BSO is kleinschalig en biedt opvang aan één 

groep met maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De BSO maakt gebruik van de 

kantine en overdekt terras van voetbalvereniging RKSV Nuenen. Daarnaast kan de BSO gebruik 

maken van de voetbalvelden, omliggende grasvelden en het bos wat grenst aan het terrein van de 

voetbalvereniging. Ook het Urban sportveld in de nabije omgeving kan gebruikt worden. De BSO is 

geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.30 uur en in vakanties van 8.00 tot 

18.30 uur.   

  

Landelijk register kinderopvang (LRK) 

Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 22 kindplaatsen met registratienummer 

304130886.   
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Inspectiegeschiedenis 

Sinds 2020 wordt het kindercentrum jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis van de afgelopen 3 jaar. 

  

Datum soort 

inspectie 

Bevindingen 

Onderzoek voor 

registratie 

24-06-2020   

Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldeden 

aan de Wet Kinderopvang.   

Onderzoek na 

registratie 

03-09-2020   

Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldeden 

aan de Wet Kinderopvang.   

Jaarlijkse 

inspectie 

2021   

Vanwege beperkende coronamaatregelen heeft dit onderzoek niet 

plaatsgevonden.   

Jaarlijkse 

inspectie 

17-01-2022 

Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldeden 

aan de Wet Kinderopvang. Omdat dit onderzoek het eerste jaarlijkse 

onderzoek betrof, zijn alle voorwaarden meegenomen. 

  

  

Huidige inspectie 

De inspectie, uitgevoerd op 03-01-2022, betreft het jaarlijkse inspectiebezoek. 

In dit inspectierapport zijn niet alle voorwaarden beoordeeld, omdat er sprake is van een 

zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 

inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de onderwerpen 

'beroepskracht-kindratio', 'stabiliteit' en 'accommodatie'.  

  

Conclusie 

Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

  

Voor verdere toelichting zie de inhoud van het rapport. 

  

 

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 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Pedagogisch beleid’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

  

Sport BSO Nuenen hanteert een beleidsplan waarin zowel het binnen de organisatie geldende 

beleid als de werkwijze op de locatie verwoord is. 

  

Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat er in de praktijk conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (d.d. 02-01-2023, 11.45-13.15) 

• Observatie(s) (d.d. 02-01-2023, 11.45-13.15) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan sport BSO Nuenen) 
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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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

  

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ voldoet aan de gestelde eisen. 

  

De 3 getoetste beroepskrachten, houder en pedagogisch beleidsmedewerker zijn in bezit van een 

verklaring omtrent gedrag en staan op een juiste wijze ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang. 

De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen hun werkzaamheden kunnen 

aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de betreffende 

houder.   

  

Er wordt geen gebruik gemaakt van vrijwilligers. 

Tijdens de inspectie is een beheerder van de sportvereniging in het pand aanwezig in verband met 

een lekkage in de keuken. De houder geeft echter aan dat deze beheerder (en eventuele andere 

beheerders) normaliter enkel buiten opvanguren het pand en omliggende sportvelden betreden.  

  

  

  

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

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen. 

   

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt 

gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio.  

  

Groep:  Leeftijd:  Maximum aantal 

kinderen:  

Aanwezige 

aantal kinderen:  

Aanwezige aantal 

beroepskrachten: 

Sport BSO 

Nuenen 

4-12 jaar 22 11 2 

  

De houder geeft aan dat zij zichzelf dagelijks boventallig op de BSO inplant. Reden hiervoor is het 

extra toezicht op de kinderen op de sportvelden, maar ook het eenvoudig opvangen van ziekte of 

verzuim onder beroepskrachten. Ook andere beroepskrachten of stagiaires kunnen boventallig 

worden ingezet ten behoeve van het toezicht of het maken van uitstapjes. 

  

In verband met de lage kindaantallen, waren de verschillende locaties van Sport BSO Nuenen 

samengevoegd op de dag van inspectie. Deze samenvoeging werd als een uitje vormgegeven, 

waarbij de oudste kinderen van de locaties op deze locatie een activiteit deden en de jongste 
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kinderen op één van de andere locaties. De houder heeft er tijdens deze activiteiten voor gezorgd 

dat de beroepskracht-kindratio in orde is en dat er een vast gezicht van de groep bij de kinderen 

aanwezig was.  

  

Afwijking beroepskracht-kindratio 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. Binnen de sport BSO is dit in schoolgaande weken tussen 17.30-18.00. 

De houder geeft hierbij echter aan dat er zelden gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid tot 

afwijken. Wanneer er vanwege de ratio nog 2 beroepskrachten nodig zijn, blijft één van de 

beroepskrachten langer. 

  

In vakanties wordt er mogelijk afgeweken van de ratio tussen 8.30-9.30, 12.30-13.30 en 17.00-

18.00. In totaal betreft deze afwijking niet meer dan 3 uur. Er wordt hiermee voldaan aan de 

wetgeving met betrekking tot dit onderwerp. 

  

Stagiaires/beroepskrachten in opleiding 

Tijdens de huidige inspectie wordt er 1 stagiair ingezet als beroepskracht op de BSO. De inzet van 

deze stagiaire geschiedt overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao kinderopvang en cao Sociaal Werk: 

  

• een arbeidsovereenkomst van minimaal 12 uur t.b.v. de BSO; 

• formatieve inzet conform bijlage 9 van cao kinderopvang; 

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

gehouden met de opleidingsfase waar zij zich op dat moment bevinden; 

• gedurende de opvang bestaat maximaal de helft (regeling geldt tot d.d. 01-07-2024) van het 

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

in opleiding of stagiairs. 

  

  

Achterwacht 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder een achterwacht heeft ingesteld en de 

werkzame personen hierover heeft geïnformeerd. 

De beroepskrachten van de locatie Panta Rhei kunnen, in geval van calamiteiten, binnen 2 minuten 

op de locatie aanwezig zijn.  

  

Wanneer er tijdens de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten slechts één beroepskracht 

in het kindercentrum wordt ingezet, is tenminste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. De houder geeft aan zelf de verschillende locaties van Sport BSO Nuenen afwisselend te 

bezoeken. Beroepskrachten zijn hierdoor niet alleen in het pand aanwezig. Ook geeft de houder 

aan dat er nauwelijks van de beroepskracht-kindratio wordt afgeweken. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoen aan de gestelde eisen. 

   

De opvang vindt plaats in vaste basisgroepen. Een kind wordt in één basisgroep opgevangen. 

   

Basisgroep Leeftijd  Maximaal aantal kinderen 

Sport BSO Nuenen 4-12 jaar 22 
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Mentorschap 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. Tevens is de 

mentor een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met 

de ouders. Binnen de sport BSO wordt het mentorschap verdeeld onder de vaste gezichten van de 

groep. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de jongste en de oudste kinderen.  

  

De mentor volgt de ontwikkeling van de kinderen en rapporteert hierover in een map op de 

opvanglocatie. Het gaat hierbij enkel om opvallend heden. 1 keer per jaar worden de ouders 

uitgenodigd om met de mentor in gesprek te gaan over de ontwikkeling van het kind. Wanneer 

ouders eerder behoefte hebben aan een gesprek, kunnen zij dit te allen tijde melden bij de mentor. 

  

In de nieuwsbrief vinden ouders aan het begin van het jaar wie de mentor is van hun kind. Ook 

tijdens het intakegesprek wordt dit aan ouders bekend gemaakt. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (d.d. 02-01-2023, 11.45-13.15) 

• Observatie(s) (d.d. 02-01-2023, 11.45-13.15) 

• Personenregister Kinderopvang (Geraadpleegd op d.d. 06-01-2023) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Geraadpleegd op d.d. 06-01-2023) 

• Arbeidsovereenkomst(en) (1 BBL-student, ontvangen op d.d. 10-01-2023 via e-mail) 

• Presentielijsten (Ingezien op locatie, d.d. 02-01-2023) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan sport BSO Nuenen) 

• GGD inspectierapport sport BSO Nuenen, 2022 
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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 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Eisen aan ruimtes’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

  

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de opvang zijn veilig, 

toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. De sportkantine is ingericht met een aantal grote tafels waaraan de kinderen 

kunnen eten of creatieve activiteiten kunnen doen. Er is een grote kast met daarin voldoende 

spelmateriaal voor de kinderen aanwezig. Tijdens het locatiebezoek is een zithoek met banken 

ingericht als bouwhoek voor lego. 

  

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

per in het kindercentrum aanwezig kind. 

  

Groepsruimte m² 

Kantine RKSV Nuenen 260 

    

Beschikbare m² per kind 11,8 m²   (bij 22 kindplaatsen) 

  

  

De locatie staat in het LRK geregistreerd met 22 kindplaatsen. Bij dit aantal kindplaatsen zijn er 

voldoende m² per kind beschikbaar (minimaal 3,5 m² per kind). 

  

Buitenruimte 

De BSO maakt gebruik van de sportvelden van RKSV Nuenen. Hierbij wordt het hoofdveld met 

kunstgras en een sportveld van echt gras gebruikt. De houder geeft aan dat er rekening wordt 

gehouden met de buitentemperatuur bij het gebruik van het veld. Indien het te warm is, wordt het 

kunstgras niet gebruikt. Het terras wat grenst aan de sportkantine is eveneens voor de BSO 

beschikbaar. Ook het bos wat naast de sportvereniging ligt, kan door de BSO worden gebruikt. 

Regelmatig wordt er uitgeweken naar het tegenovergelegen "urban sportveld".  

  

Er zijn voldoende m² buitenruimte beschikbaar t.b.v. het in het LRK geregistreerde kindaantal.  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (d.d. 02-01-2023, 11.45-13.15) 

• Observatie(s) (d.d. 02-01-2023, 11.45-13.15) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Geraadpleegd op d.d. 06-01-2023) 

• Plattegrond (Plattegrond kantine RKSV, 12-06-2008) 

• Inspectierapport OVR, sport BSO Nuenen (2020) 
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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 : Sport BSO Nuenen 

Website : http://sportbsonuenen.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000045379289 

Aantal kindplaatsen : 22 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Johanna Hubertha Wilhelmina den Otter 

KvK nummer : 77696972 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  I. Pluijm- van Hout 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nuenen c.a. 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5670 GA NUENEN 
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Planning 

Datum inspectie : 03-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 12-01-2023 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 17-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 07-02-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


