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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. 

Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-

gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 

bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 

 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek is de locatie niet fysiek bezocht in verband met de geldende 

maatregelen door corona.  

 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Feitelijke informatie over IKC Binnenstebuiten (BSO) 

IKC Binnenstebuiten (BSO) onderdeel van Kinderopvangorganisatie Zonnekinderen, is gevestigd in 

Integraal Kindcentrum Binnenstebuiten te Huissen. Bij dit kindercentrum horen tevens een 

basisschool en een kinderdagverblijf.  

De BSO biedt momenteel opvang aan maximaal 130 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de 

leeftijd waarop de basisschool voor die kinderen eindigt. 

De BSO is het gehele jaar vijf dagen per week geopend en biedt ook opvang voor opening van de 

basisschool.  

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Tijdens de jaarlijkse onderzoeken van IKC Binnenstebuiten (BSO) in de jaren 2018, 2019 en 2020 

zijn geen overtredingen geconstateerd. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

In verband met de geldende maatregelen door corona heeft dit jaarlijks onderzoek niet op de 

locatie plaatsgevonden. 

Door telefonische gesprekken met beroepskrachten, de locatiemanager en een 

documentenonderzoek is de toezichthouder tot onderstaande bevindingen gekomen.  

Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet 

kinderopvang. 

 

 

Conclusie: 

Geconcludeerd kan worden dat men bij IKC Binnenstebuiten aan de getoetste voorwaarden van de 

Wet kinderopvang (Wko) voldoet. 
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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 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch plan met een locatiewerkplan (factsheet) van BSO 

Binnenste Buiten waarin het geldende pedagogische beleid staat. 

 

De houder draagt er zorg voor dat er conform het beleid wordt gehandeld door in het teamoverleg 

thema's aan bod te laten komen. Het beleid en de praktische uitvoering ervan worden ook tijdens 

besproken voor de start van de buitenschoolse opvang.  Zo vertelt de locatiemanager in het 

interview dat afspraken worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld in het overleg.  

 

Uit het telefonisch interview met de beroepskracht kwam naar voren dat de beroepskrachten op de 

hoogte zijn van en handelen naar het pedagogisch beleid.   

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden.  

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient de houder zorg te dragen 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, en 

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. 
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De toezichthouder heeft geen observatie in de praktijk uitgevoerd. In plaats daarvan heeft een 

Telefonisch interview met een beroepskracht plaatsgevonden. De pedagogisch praktijk is dus niet 

geobserveerd. 

De toezichthouder heeft op grond van dit interview de keuze gemaakt een algemene beschrijving 

te geven over wat de beroepskracht telefonisch aangeeft ten aanzien van de pedagogische 

praktijk:  

 

 

Uit het interview met de beroepskracht blijkt dat hij elk kind van zijn basisgroep kent. Hij kent ze 

bij naam en weet persoonlijke bijzonderheden. De beroepskracht vertelt dat er op de BSO gewerkt 

wordt met vaste beroepskrachten op vaste basisgroepen en dat er het laatste jaar weinig 

wisselingen zijn geweest, daardoor kennen de beroepskrachten veel kinderen van de BSO, hierdoor 

is meer continuïteit. In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt. Hij zegt; 'Ik begroet 

elke kind zelf bij binnenkomst en ook de kinderen van de andere groepen die ik tegenkom. Ik wil 

dat doen op een persoonlijke manier. We willen laten merken dat we het kind zien en proberen te 

begrijpen. Als een kind uit mijn groep anders doet dan anders dan zoek ik een gelegenheid en ga ik 

even peilen bij het kind, wat kan er aan de hand zijn? Respect voor elke kind, voor de behoeftes 

van elk kind zijn ontzettend belangrijk, iedereen wil erkend worden'.   

 

Voor de kinderen is een herkenbaar programma op de basisgroepen. Nu door de 

geldende coronamaatregelen zijn er organisatorisch veranderingen die uitgelegd worden aan de 

kinderen. De beroepskracht vertelt dat sommige kinderen er meer moeite mee hebben dat ze zich 

niet zo vrij door het gebouw en door allerlei andere basisgroepsruimtes kunnen bewegen, 'Daar 

hou ik rekening mee, ik leg het nog een keer extra rustig uit en probeer met het kind een activiteit 

of spel te vinden dat toch aan de behoefte van kind recht doet. We besteden extra aandacht aan 

de speldynamiek, soms helpen we een handje als het niet zo lekker loopt tussen bijvoorbeeld twee 

kinderen. We geven het goede voorbeeld in de sociale omgang, afspraken worden uitgelegd en we 

zoeken mee naar mogelijkheden voor het samenspel. Of naar iets wat meer van de interesse of 

niveau van het kind past'.  

'De kinderen gaan dagelijks naar buiten. We zoeken ook actief naar mogelijkheden om buiten de 

school te gaan spelen, de kinderen zitten al de hele dag op school, het is fijn voor ze even ergens 

anders te zijn, zeker voor de oudere kinderen om even naar een ander plein of naar het bos te 

gaan.  

 

In de contacten met ouders zegt de beroepskracht; 'De ouders zien we niet meer op de groep, ze 

mogen niet in het gebouw komen, we zien ze alleen bij het ophalen van de kinderen. We willen wel 

actief informatie overdragen aan de ouders, zeker een dag per week zorgen we dat de mentor van 

de kinderen op de basisgroep werkt. Ouders kunnen dan door de vaste beroepskracht tevens 

mentor worden aangesproken. Lukt dat niet bij het ophalen van de kinderen dan zoeken we een 

gelegenheid met meer privacy of we bellen de ouders".  

 

 

 

Conclusie 

 Ondanks dat de toezichthouder geen oordeel heeft gegeven, wordt verwacht dat op basis van dit 

onderzoek de pedagogische praktijk op deze locatie redelijkerwijs in overeenstemming is met de 

Wet kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (pedagogisch medewerkers) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (www.zonnekinderen.nl    www.binnenstebuiten.nl) 
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• Pedagogisch beleidsplan (Zonnekinderen) 

• Pedagogisch werkplan (factsheet 2020 V1) 



 

8 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 27-05-2021 

IKC Binnenstebuiten (BS0) te Huissen 

 

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 

De beroepskrachten (11) en de vaste invalkracht zijn geregistreerd in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK). Zij zijn ook gekoppeld aan de houder. 

 

 

Conclusie 

 De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten (12) beschikken over een voor de werkzaamheden passend diploma.  

De pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.  

 

Conclusie 

 De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

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

stagiaires 

Op grond van het telefonisch gesprek met de beroepskracht en presentielijsten/personeelsroosters 

van 27 mei 2021 kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor 

het aantal aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

Men voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

IKC Binnenstebuiten (BS0) heeft een registratie voor 130 kinderen.  

 

De opvang vindt plaats in zes basisgroepen: 

 

• Goud: maximaal 10 kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar/ instroomgroep Gymzaal/ 

donderdag klas 

• Oranje: maximaal 20 kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar/Warme unit 

• Groen: maximaal 10 kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar/Warme unit  

• Blauw: maximaal 22 kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar/Cultuurplein  
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• Rood: maximaal 24 kinderen in de leeftijd van zeven tot dertien jaar/Natuurplein   

• Zilver: maximaal 24 kinderen in de leeftijd van zeven tot dertien jaar/8+ruimte 

Conclusie 

Men voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (pedagogisch medewerkers) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Website (www.zonnekinderen.nl    www.binnenstebuiten.nl) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Personeelsrooster (27 mei 2021) 

• Pedagogisch werkplan (factsheet 2020 V1) 
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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 

Bij deze locatie hanteert men een veiligheids-en gezondheidsbeleid IKC Binnenstebuiten 

Dit beleid bevat onder andere de volgende onderwerpen:  

• Voornaamste risico's (veiligheid en gezondheid) worden beschreven. 

• Met een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 

kleine risico's (veiligheid en gezondheid). 

• Grensoverschrijdend gedrag 

  

Uit het interview tijdens het inspectiebezoek blijkt dat veiligheids- en gezondheidsrisico's voldoende 

gereduceerd worden middels passende maatregelen. 

 

Tijdens het interview met de beroepskracht is onder meer gesproken over de gang van zaken in de 

praktijk sinds de heropening van de BSO'S na de lockdown. Dit betreft de uitvoering van passende 

gezondheidsmaatregelen waar nodig en het opvangen van kinderen in vaste groepen. 

De ouders zijn geïnformeerd via nieuwsbrieven en de website.  

 

De beroepskracht geeft voorbeelden;  

- het mengen van verschillende groepen wordt beperkt.  

- er is een aanbod van een activiteit per basisgroep  

- het gebruik van de buitenruimte wordt verdeeld onder de basisgroepen zowel in tijd als in plek. 

De BSO houdt zich aan de voorgeschreven adviezen in deze.  

 

Conclusie   

Er wordt aan de gestelde kwaliteitseisen voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (pedagogisch medewerkers) 

• Website (www.zonnekinderen.nl    www.binnenstebuiten.nl) 

• Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid (IKC Binnenste Buiten) 

• Heropening BSO per 19 april 2021 Zonnekinderen IKC Binnenste Buiten 

• Heropening BSO per 19 april 2021 voor collega's 
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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, 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 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; 

c. 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; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

e. 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 e 

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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling 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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 

- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 

beroepskrachten zijn ingezet; 

- gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op 

het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 

stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd 

door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal 

aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 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 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
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risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : IKC Binnenstebuiten (BS0) 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 

Aantal kindplaatsen : 130 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Zonnekinderen 

Adres houder : Postbus 201 

Postcode en plaats : 6900 AE ZEVENAAR 

Website : www.zonnekinderen.nl 

KvK nummer : 09127903 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Ine Horstink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lingewaard 

Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 6680 AA BEMMEL 

 

Planning 

Datum inspectie : 27-05-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 01-06-2021 

Zienswijze houder : 10-06-2021 

Vaststelling inspectierapport : 10-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-06-2021 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-06-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 17-06-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Op 27 mei 2021 heeft een, vanwege Coronamaatregelen telefonisch, onderzoek plaatsgevonden bij 

de BSO van IKC Binnenstebuiten in Huissen. Het contact met de toezichthouder is op prettige wijze 

verlopen en wij herkennen ons in de rapportage. 

 

 

 

 

 

 

 


