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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.

Beschouwing
BSO de Korf maakt onderdeel uit van Fris! Kinderdagverblijven. De BSO is gevestigd in Katholieke
Jenaplan Basisschool De Korf.
De BSO bestaat uit 3 groepen. Er worden diverse binnenruimtes van school gebruikt.
Als buitenruimte is het onlangs vernieuwde schoolplein van de school in gebruik.
Inspectiegeschiedenis
•
Jaarlijks onderzoek 2017: De locatie voldoet aan de onderzochte eisen.
•
Jaarlijks onderzoek 2018: Er is een overtreding geconstateerd op een onderdeel van het
domein personeel en groepen;
•
Jaarlijks onderzoek 2019: Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden;
•
Jaarlijks onderzoek 2021: er is een overtreding op een onderdeel van het domein personeel en
groepen.
Voortgang
Naar aanleiding van de onaangekondigde inspectie en de toegestuurde documenten, concludeert
de toezichthouder dat de locatie aan de onderzochte voorschriften voldoet.
De overtreding uit 2021 is hersteld.
Een toelichting is te lezen in het onderstaand rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Er is een pedagogisch werkplan opgesteld voor BSO De Korf, versie 2022.
Een aantal vereisten, waaraan een pedagogisch beleidsplan moet voldoen is onderzocht.
De voorschriften hebben betrekking op de basisgroepen en de inzet van het personeel.
Houder heeft in het plan opgenomen:
•
aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang;
•
werkwijze, leeftijdsopbouw en maximale omvang van de basisgroepen;
•
3-uursregeling;
•
beschrijving van de aard en organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep
verlaten.
Dit blijkt onder andere uit de volgende beschrijvingen:
Fris! Kinderdagverblijven, locatie BSO De Grote Schat is gevestigd in Jenaplan school De Korf in
Apeldoorn. Deze BSO heeft 3 basisgroepen en een buitenruimte die deels aangrenzend is aan de
BSO-lokalen. Tevens maken wij incidenteel gebruik van de theaterruimte in school.
Groep samenstellingen:
Basisgroep
Groepsruimte
groep Blauwe groep
Lokaal
Groene groep
Lokaal
Gele groep
Kleine hal

Vierkante meters
63 m2
63 m2
70 m2

Leeftijd kinderen
4-12 jaar
7-12 jaar
4-12 jaar

Capaciteit
11 kinderen
12 kinderen
11 kinderen
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Na de eet en drink momenten hanteren wij een open deuren beleid. Kinderen mogen dan vrij
kiezen waar ze willen spelen. Zo bieden we alle kinderen optimaal ruimte zich te vermaken en te
ontwikkelen. Wij maken tijdens deze momenten gebruik van een kiesbord, zo weten we ten alle
tijden waar de kinderen zich bevinden. Tijdens deze activiteiten kunnen de kinderen hun
basisgroep(en) verlaten: de kinderen kiezen bijvoorbeeld uit een van bovenstaande activiteiten de
kinderen gaan bijvoorbeeld voor een sport/spel activiteit naar buiten, de theaterzaal of naar
aanbod op de andere basisgroep. Dan wordt de maximale omvang van de basisgroep(en) tijdelijk
losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht, toegepast op
het totaal aantal kinderen op de locatie.

Conclusie
Aan de onderzochte voorschriften met betrekking tot het pedagogisch beleid wordt voldaan.
Pedagogische praktijk
In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven:
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan:
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.
Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten
van verantwoorde kinderopvang, namelijk:
A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen
zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van:
motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in
een veranderende omgeving.
C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld
steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te
maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft
plaatsgevonden van dit wetsartikel.
Situatie praktijkobservatie
De praktijkobservatie vond plaats op vrijdagmiddag
Geobserveerd zijn de volgende momenten: buitenspelen en activiteit.
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Ontwikkeling van persoonlijke competentie
Kinderen krijgen de mogelijkheid (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting
Op de BSO wordt gewerkt met thema's. Er hangen ook knutselwerken van de kinderen. Zo hangt
er bijvoorbeeld een spetterschilderij dat door de kinderen is gemaakt. Er is een keuzebord, waarop
kinderen kunnen aangeven wat ze willen gaan doen. Er worden altijd activiteiten aangeboden op de
BSO. Alle kinderen kunnen daaraan meedoen. Het is vrije keuze. Op het moment van de inspectie
gaan de kinderen naar buiten. het is zonnig. De kinderen worden ingesmeerd. De beroepskracht
heeft vooraf de ouders geïnformeerd dat kinderen waterspeelgoed mee mochten nemen. Dit is
gebeurd. De kinderen gaan een waterpistoolgevecht houden. Dit gebeurt op een gedeelte van het
schoolplein waar de waterpomp is. De buitenruimte is recent heringericht. Er is verschillende
beplanting, zandgedeeltes en bestrating. Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld verstoppen, met zand
en waterspelen, maar ook met rijdend materiaal vermaken.
Overdracht van normen en waarden
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn
De kinderen spelen samen. Er worden afspraken gemaakt. Eén kind geeft aan dat het niet nat mag
worden en een ander kind wil niet nat worden. De beroepskracht zegt in de groep: 'Vinden jullie
het goed dat we bij X en Y alleen op de benen richten? Zij willen of kunnen niet nat worden.
De kinderen hebben hier begrip voor. Een kind neemt het initiatief om een droogteplek af te
spreken. Als je daar staat of daar, dan mag er niet op je worden geschoten. Daar stemmen ze
allemaal mee in.
Kinderen zingen buiten een niet-passend liedje. De beroepskracht geeft hieraan een positieve
draai: 'Kennen jullie ook een ander liedje?'
Kinderen spelen op een deel van het schoolplein. Als kinderen ergens anders gaan spelen, komt
een kind dat zeggen. De beroepskracht loopt er heen. Ze legt uit dat er grenzen zijn aan het
buitenterrein die middag, omdat er andere klassen van school nog een poosje les hebben.
Samen met de kinderen kijkt ze naar waar ze wel mogen spelen.
Conclusie
BSO De Korf biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan het in een veilige en
gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de
persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht
van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang).

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke
Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie)
Observatie(s)
Pedagogisch werkplan (BSO De Korf 2022)

6 van 15
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24-06-2022
BSO de Korf te Apeldoorn

Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Beroepskrachten, stagiaire en manager
De beroepskrachten, stagiaire en de manager zijn opgenomen in het personenregister
kinderopvang (PRK) en gekoppeld met de houder.
Conclusie
Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan.
Opleidingseisen
Beroepskrachten
De beroepskrachten op de locatie zijn in het bezit van een passende opleiding zoals opgenomen in
de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Pedagogisch beleidsmedewerker
De pedagogisch beleidsmedewerker heeft een passende opleiding.
Conclusie
Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op het moment van inspectie (vrijdagmiddag) zijn er 8 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht en
1 stagiaire.
De beroepskracht vertelt dat er halverwege de middag 3 kinderen bij komen, maar er ook weer 3
kinderen worden opgehaald.
Uit de presentielijsten die zijn ingezien op de opvanglocatie en uit de roosters nagestuurd door de
locatieverantwoordelijke blijkt dat ook op de andere dagen voldoende beroepskrachten worden
ingezet in verhouding tot het aantal kinderen dat wordt opgevangen.
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In de week van de inspectie is de verdeling op de andere dagen als volgt:
Maandag:
samengevoegde groep: 16 kinderen met 2 beroepskrachten;
Dinsdag:
groep Blauw: 9 kinderen met 1 beroepskracht;
groep Geel, 9 kinderen met 1 beroepskracht;
groep Groen, 7 kinderen met 1 beroepskracht.
Donderdag:
groep Blauw: 8 kinderen met 1 beroepskracht;
groep Geel, 10 kinderen met 1 beroepskracht;
groep Groen, 7 kinderen met 1 beroepskracht.
Conclusie
Aan het onderzochte voorschrift wordt voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De BSO bestaat uit 3 basisgroepen:
•
De Blauwe groep, met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Er worden maximaal 11 kinderen
opgevangen in deze groep
•
De Groene groep, met kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar. Er worden maximaal 12 kinderen
opgevangen in deze groep;
•
De Gele groep, met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Er worden maximaal 11 kinderen
opgevangen in deze groep
Conclusie
Aan het onderzochte voorschrift wordt voldaan.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke
Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie)
Observatie(s)
Landelijk Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch werkplan (BSO De Korf 2022)

8 van 15
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24-06-2022
BSO de Korf te Apeldoorn

Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De beroepskracht op locatie is in het bezit van een geldig EHBO-certificaat. De beroepskracht is op
alle openingsdagen van de BSO aanwezig.
Conclusie
Op het moment van inspectie is voldaan aan het onderzochte voorschrift: gedurende de
buitenschoolse opvang is er een volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen.

Gebruikte bronnen
•
•

EHBO-certifica(a)t(en)
Personeelsrooster
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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 )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
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d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 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.
(art 1.50 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)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling
Wet kinderopvang)
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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)
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 )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO de Korf

Website

: http://www.friskinderdagverblijven.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000025070932

Aantal kindplaatsen

: 32

Gegevens houder
Naam houder

: Fris! Kinderdagverblijven Locatie BSO B.V.

Adres houder

: Sebastiaanplein 1

Postcode en plaats

: 7333 BA Apeldoorn

KvK nummer

: 57386366

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: Mevr. A de Vries

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Apeldoorn

Adres

: Postbus 9033

Postcode en plaats

: 7300 ES APELDOORN
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Planning
Datum inspectie

: 24-06-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 08-07-2022

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 12-07-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 13-07-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 13-07-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 18-07-2022
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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.
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