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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Tijdens dit onderzoek bij BSO De Bron zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn 

beoordeeld.  

 

Beschouwing 

Feiten over het kindercentrum 

Stichting KOALAH is in september 2019 gestart met buitenschoolse opvang (BSO) in basisschool 

De Bron te Barneveld. De BSO biedt opvang op de maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14.45 

uur. Er worden maximaal 22 kinderen per dag opgevangen.  

 

In de basisschool heeft de opvang een eigen groepsruimte (Peuteropvang lokaal) tot zijn 

beschikking. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van het speellokaal en de aangrenzende 

hal voor activiteiten. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• Zowel bij het onderzoek voor registratie als bij het onderzoek na registratie in 2019 werd aan 

alle getoetste voorwaarden voldaan.  

• Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2020 voldeed men aan alle voorwaarden. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Er is gesproken met de aanwezige beroepskrachten en er is telefonisch contact geweest met de 

locatiemanager. De toezichthouder is van alle gevraagde informatie voorzien. Tijdens de observatie 

kon de toezichthouder zich een duidelijk beeld vormen van de dagelijkse praktijk. Er is tijdens dit 

jaarlijks onderzoek een herstelaanbod gedaan op domein "Pedagogisch klimaat" en 

"Accommodatie". 

 

Conclusie 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder, na herstelaanbod, aan de getoetste eisen uit 

de Wet kinderopvang voldoet. 

 

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 pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie geldende beleid 

staat. Het beleidsplan van BSO de Bron een beschrijving van onder andere:  

• de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld 

in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

• de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar 

een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt 

gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van 

de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de 

overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de 

overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling 

van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar 

passende instanties voor verdere ondersteuning. 

• de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend 

wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.  

• de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

 

Herstelaanbod 

Tijdens het jaarlijks inspectiebezoek was de praktijk niet conform het pedagogisch beleid. Hier is 

een herstelaanbod op gegeven. Voor meer informatie zie domein "Accommodatie". 

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
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Pedagogische praktijk 

 

Inleiding 

De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang, is op basis van een observatie onderzocht. 

 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 

‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit 

veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet 

Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 

IJzendoorn e.a. 2004): 

• 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;   

• 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;   

• 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;   

• 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.   

 

Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria 

waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit 

veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit 

veldinstrument worden cursief weergegeven.  

Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Een aantal basisdoelen worden 

middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven. 

 

Feiten 

De observatie heeft plaats gevonden op een donderdagmiddag na schooltijd. Er waren 13 kinderen 

aanwezig en twee beroepskrachten. Er is geobserveerd tijdens het vrijspelen buiten en binnen, en 

tijdens het fruit eten. 

 

Begroeten                                                          

Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een 

enthousiaste en persoonlijke manier.  

 

In de praktijk: 

Wanneer de kinderen vanuit hun klas in de BSO-ruimte komen, worden ze begroet door beide of 

één beroepskracht. Ze noemen de naam van het kind en heetten het kind welkom. Voorbeelden; 

• "Hallo (naam kind), ik ben al fruit voor jullie aan het maken, Vind je dit fruit lekker??" 

• "Hallo (naam kind), wat heb je daar aan je knie, misschien met daar even een pleister op?" 
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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. 

 

In de praktijk; 

Een kind vertelt dat haar zusje niet gebruik gaat maken van de opvang de dag. De 

beroepskrachten vragen de reden hiervan en het kind vertelt dat ze verdrietig is opgehaald van 

school omdat een huisdier van dit gezin is overleden. De beroepskrachten geven aan dat ze dit 

begrijpen. 

 

Vrije tijd / ontspanning                                       

Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren (bv 

eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die passen 

bij hun eigen interesse en energieniveau.  

 

In de praktijk; 

Nadat de kinderen aankomen in de BSO-ruimte en zijn begroet gaan de kinderen vrij spelen. Een 

aantal kinderen spelen een spelletje in de groepsruimte en een aantal kinderen spelen in de 

bouwhoek. Wanneer er kinderen zijn die aan aangeven graag buiten te willen spelen, gaat er een 

beroepskracht mee met hen naar buiten. 

 

Sociale oefenplaats                                            

De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij 

het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 

Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen 

laten uitpraten). 

De beroepskrachten zijn zich bewust van ‘sfeerbepalend gedrag’ van kinderen, positief of negatief, 

en maken dit bespreekbaar; kinderen wordt geleerd om met rolgedrag, van henzelf of van 

anderen, om te gaan. 

 

In de praktijk; 

Met de kinderen zijn een aantal dagen geleden afspraken gemaakt en met hen op papier gezet. Via 

een afspraken-boom op de muur zijn deze afspraken bij deze boom geplakt. Die dag mogen de 

kinderen hun hand tekenen en uitknippen en daar hun naam inzetten. Op deze manier laten de 

kinderen weten zich te willen houden aan deze afspraken. Deze zogenaamde "handtekeningen" 

worden ook in de boom geplakt. 

 

Conclusie 

Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan 

geconcludeerd worden dat de houder zorgdraagt voor de uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan. 

Er wordt pedagogisch verantwoorde dagopvang geboden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (BSO De Bron (versie augustus 2021)) 
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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 (2) zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn 

gekoppeld aan de houder.  

 

Conclusie 

 De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Opleidingseisen 

De beide beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

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

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en 

beroepskrachten op 27-09-2021. Er waren 13 kinderen aanwezig (4 kinderen afgemeld) en twee 

beroepskrachten. 

Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor 

het aantal aanwezige kinderen.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

BSO De Bron bestaat uit de 1 basisgroep voor maximaal 22 kinderen. Er zijn drie vaste 

beroepskrachten aanwezig over de week, die opvang bieden aan deze BSO groep. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

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

• Presentielijsten 

• Pedagogisch werkplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Onderzoek na registratie 29-09-

2020) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Er wordt opvang geboden aan maximaal 22 kinderen per dag. Bij het onderzoek na registratie is de 

ruimte als volgt beoordeeld:   

 

Binnenruimte  

Voor de opvang van 22 kinderen is 77 m² binnenspeelruimte vereist. De BSO maakt gebruik van: 

• de groepsruimte; oppervlakte 59,2 m² 

• het speellokaal; oppervlakte 82 m² 

• de aangrenzende hal; oppervlakte onbekend 

 

Bij deze jaarlijkse inspectie blijkt dat sinds een aantal maanden gebruik wordt gemaakt van een 

andere ruimte.  

De BSO-ruimte wordt in de ochtend gebruikt voor peuteropvang en is vóór BSO-tijd weer klaar 

voor gebruik door de BSO. De ruimte en inrichting bieden genoeg gelegenheid om verschillende 

activiteiten te doen. Voor het buitenspelen kan de BSO gebruik maken van het speelplein bij de 

school. Dit is een natuurlijk plein rondom de hele school met uitdagende hoeken en klim-objecten. 

 

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is er gesproken met de twee beroepskrachten. Er zouden die dag 17 

kinderen aanwezig zijn. De groepsruimte is te klein voor 17 kinderen en bij navraag over gebruik 

van de hal en speellokaal gaven beroepskrachten aan deze ruimtes niet standaard te gebruiken of 

aan te bieden als speelruimte. Ook niet als er meer dan 17 kinderen aanwezig zijn. Dit is niet 

conform het pedagogisch beleidsplan BSO De Bron (versie augustus 2021) en binnen de Wet 

kinderopvang. (Een kindcentrum beschikt over ten minste 3,5m2 binnenspeelruimte per aanwezige 

kind). 

 

Er is hierover telefonisch contact geweest met de locatiemanager. Binnen de afgesproken termijn 

heeft de toezichthouder een plattegrond ontvangen van de groepsruimte (70,4 m2) die momenteel 

in gebruik is en het halletje (18,2 m2) die gebruikt gaat worden en waar nu activiteiten 

aangeboden zullen worden. Dit is voldoende voor opvang voor 22 kinderen. 

 

Op 11-10-2021 heeft de toezichthouder de locatie opnieuw bezocht. Geconstateerd is dat zowel de 

groepsruimte als het halletje wordt gebruikt. De twee werkzame beroepskrachten lieten weten nu 

standaard hier activiteiten aan te bieden. De toezichthouder zag tijdens het bezoek dat er een 

dartbord was opgehangen en er stond een doos met Kaplan. 

 

De beroepskrachten geven tijdens het gesprek verder aan dat het prettig werkt nu deze ruimte 

erbij betrokken wordt. Zij merken dat een aantal kinderen hier baadt bij hebben. Er is een plek 

gecreëerd waar het rustiger is. Ook is de hal inmiddels gebruikt tijdens en creatief activiteit, zodat 

er meer rust aanwezig is in de groep. 
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Conclusie 

De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de gestelde voorwaarden. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (Aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan (BSO De Bron (versie augustus 2021)) 

• Inspectiebezoek op 11-10-2021 
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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) 

 
 

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; 

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. 
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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) 

 
 

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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO de Bron 

Website : http://www.koalah.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000043910939 

Aantal kindplaatsen : 22 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting KOALAH 

Adres houder : Burg de Beaufortweg 16 

Postcode en plaats : 3833 AG Leusden 

Website : www.koalah.nl 

KvK nummer : 32136645 

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 :  Christa Veltman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Barneveld 

Adres : Postbus 63 

Postcode en plaats : 3770 AB BARNEVELD 

 

Planning 

Datum inspectie : 23-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 12-10-2021 

Zienswijze houder : 12-10-2021 
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Vaststelling inspectierapport : 20-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 27-10-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

   

Zienswijze houder bij GGD-inspectierapport d.d. oktober 2021 betreffende BSO De Bron: 

Met veel plezier en instemming hebben we dit inspectierapport gelezen. Mooi om te lezen dat we 

na een aanpassing aan alle wettelijke eisen voldoen. We zijn blij met de positieve waardering van 

de inspecteur over deze BSO. 

 

 

 

 

 

 

 


