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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.
De toezichthouder heeft dit onderzoek uitgevoerd volgens risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat
niet alle voorwaarden zijn beoordeeld.
Op basis van een risicoprofiel en de onderzoek geschiedenis heeft de toezichthouder de inhoud van
het onderzoek bepaald.
Onderstaande onderwerpen zijn tijdens dit onderzoek onderzocht en beoordeeld:
In dit jaarlijks onderzoek is onderzocht en beoordeeld:
- pedagogisch beleid en praktijk
- inschrijving en koppelingen personenregister kinderopvang
- aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
- stabiliteit van de opvang voor kinderen
- eisen aan ruimtes
Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder de praktijk geobserveerd en gesproken met de
aanwezige beroepskracht.
Na het onderzoek is er mailcontact geweest met de stafmedewerker Kwaliteitszorg. Zij heeft een
aantal documenten nagestuurd ter beoordeling.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
(en de onderzoek geschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. U leest de bevindingen in dit
rapport.
Feiten over het kindercentrum
IKC Het Sterrenbos (BSO), onderdeel van Kinderopvang Zonnekinderen, is gevestigd aan de van
Wijkstraat 16a, te Huissen. Samen met de basisschool en het kinderdagverblijf vormt de
buitenschoolse opvang IKC het Sterrenbos.
De buitenschoolse opvang biedt momenteel opvang aan maximaal 91 kinderen in de leeftijd van 4
tot en met 12 jaar.
Onderzoek geschiedenis
Tijdens de jaarlijkse onderzoeken van 2019, 2020 en 2021 zijn er geen tekortkomingen
geconstateerd.
Het jaarlijks onderzoek van 2021 heeft vanwege corona telefonisch plaatsgevonden.
Bevindingen op hoofdlijnen
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden op een vrijdagmiddag vanaf lunchtijd.
Voorwaarden binnen de volgende domeinen zijn getoetst; Pedagogisch klimaat, Personeel en
groepen en Accommodatie. De organisatie ondervindt ten tijde van het onderzoek en in de periode
daarvoor veel hinder van de personeelsuitval door besmettingen en quarantaine.
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De conclusie is dat IKC Het Sterrenbos niet aan de getoetste voorwaarden van de Wet
kinderopvang voldoet.
Er wordt echter geen advies tot handhaven gegeven vanwege uitzonderlijke omstandigheden.
De toezichthouder heeft dit oordeel gevormd naar aanleiding van alle verkregen informatie tijdens
het onderzoek.
De houder is in alle omstandigheden verantwoorde kinderopvang blijven bieden en op het moment
dat dit niet meer waar te borgen was, is hij overgegaan tot (gedeeltelijke) sluiting.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Er wordt geen advies tot handhaven gegeven vanwege uitzonderlijke omstandigheden.
De toezichthouder heeft dit oordeel gevormd naar aanleiding van alle verkregen informatie tijdens
dit onderzoek, waaruit de verantwoordelijke houding van de houder blijkt.
Ik verwijs naar de inhoud van het rapport voor de toelichting.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk o.a. hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Er is geobserveerd op een vrijdagmiddag. Er is 1 beroepskracht met in totaal 3 kinderen. Er zijn
enkele afmeldingen. Vanaf 14.30 worden meer kinderen verwacht.

Pedagogisch beleid
De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen factsheet met de praktische
zaken voor de locatie.
De houder draagt er zorg voor dat door de beroepskrachten volgens het pedagogisch beleid wordt
gehandeld. Het beleid wordt besproken in teamvergaderingen. Beroepskrachten kunnen zelf ook
punten inbrengen die ze graag besproken willen hebben ten aanzien van het pedagogisch
handelen.
Uit het gesprek met de beroepskracht en uit de observatie blijkt dat zij op de hoogte is van de
inhoud van het beleid.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Pedagogische praktijk
De manier waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde
kinderopvang, is op basis van een observatie onderzocht.
De toezichthouder gebruikt tijdens de observatie van de pedagogische praktijk 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. Deze Wet geldt voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):
•
De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen om. Zij
tonen respect voor de autonomie. Zij stellen grenzen en bieden structuur. Zodat kinderen zich
emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
•
De beroepskrachten stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen. Zij dagen hen uit
op motorisch, cognitief, taal en creatief gebied. Zodat de kinderen leren om steeds
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
•
De beroepskrachten begeleiden kinderen in hun interacties. Zij brengen hen op spelenderwijs
vaardigheden bij. Zodat de kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen kunnen
opbouwen en onderhouden;
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•

De beroepskrachten stimuleren de kinderen om op een open manier kennis te maken met de
waarden en normen in de samenleving. Zodat de kinderen op een respectvolle manier met
anderen omgaan en zich respectvol in de maatschappij gedragen.

De toezichthouder let tijdens de observatie op een aantal observatiecriteria. Deze staan in het
veldinstrument ‘observatie kindercentrum’.
De toezichthouder beoordeeld de pedagogische praktijk aan de hand van de indicatoren uit dit
observatie instrument. Deze indicatoren staan cursief in de tekst hieronder.
Tijdens de observatie heeft de toezichthouder alle basisdoelen duidelijk waargenomen.
De toezichthouder beschrijft twee basisdoelen aan de hand van één of meerdere voorbeelden uit de
praktijk.
Er is geobserveerd tijdens;
- het voorbereiden van de lunch/ het helpen tafel dekken
- de lunch
Basisdoel Emotionele veiligheid
Indicator:
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:
Het kind dat nog alleen is heeft samen met de beroepskracht de ochtend bij de peuters gespeeld.
Dit omdat ze anders alleen zou zijn op de groep met de beroepskracht. Tegen 11.30 gaat de
beroepskracht met het kind naar de BSO. De beroepskracht vraagt of het kind wil meehelpen de
tafel dekken. Dat wil het kind wel. Bordjes, bekers, brood en beleg zet ze allemaal op tafel.
Ondertussen is er veel interactie tussen beroepskracht en kind. Het kind vertelt over laatst toen de
BSO ineens dicht was en ze naar oma ging met een vriendje. Ook vertelt ze over haar knuffel. De
beroepskracht vraagt naar de naam van de knuffel.
In de praktijk:
Aan tafel vertellen 2 kinderen over hun oude school die helemaal niet leuk was omdat kinderen
onaardig deden of omdat ze geen vrienden hadden. De beroepskracht reageert begripvol door te
zeggen 'oh jee dat is helemaal niet leuk of aardig, gelukkig ben je dan nu hier op school'.
Basisdoel Overdracht van normen en waarden
Indicator:
Voorbeeldfunctie
....De beroepskrachten communiceren in heldere taal en met een correcte woordkeuze.
In de praktijk:
Een kind vertelt een verhaal en gebruikt woorden die niet zo netjes zijn. Zonder het kind direct aan
te spreken, herhaalt de beroepskracht de zin met meer passende woorden.
Indicator:
Ruimte voor verschillen
......Kinderen krijgen uitleg en begeleiding om met elkaars verschillen om te gaan.....
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In de praktijk:
Een kind zegt aan tafel dat ze het raar vindt als jongens lang haar hebben. De beroepskracht
reageert dat sommige jongens dat mooi vinden en dat dit wel kan, net als dat meisjes kort haar
kunnen hebben.
Conclusie:
IKC Het Sterrenbos (BSO) biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang.
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke (per mail met Stafmedewerker kwaliteitszorg en
de locatie-verantwoordelijke)
Interview anders namelijk: (met de aanwezige beroepskracht tijdens het bezoek)
Observatie(s) (van de pedagogische praktijk)
Website (www.zonnekinderen.nl)
Pedagogisch beleidsplan (2019-2022)
Pedagogisch werkplan (2022 v-1)
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Personeel en groepen
Elke beroepskracht, de pedagogisch beleidsmedewerker en andere structureel aanwezigen moeten
ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. Tevens moeten zij gekoppeld zijn aan de
betreffende organisatie.
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.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Van de volgende personen is bekeken of ze zijn geregistreerd in het Personenregister
Kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder:
- 13 beroepskrachten
- 2 pedagogische beleidsmedewerkers/coaches
- 1 structureel aanwezige
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De toezichthouder heeft de beroepskracht-kindratio beoordeeld op grond van het aantal aanwezige
kinderen en beroepskrachten op alle dagen in de weken 1, 2 en 3 van 2022. De toezichthouder
heeft de presentielijsten en personeelsroosters per groep beoordeeld.
De toezichthouder heeft de volgende bevindingen gedaan:
datum:
10/1/2022
11/1/2022
13/1/2022

aantal aanwezige
kinderen
55
71
54

aantal aanwezige
beroepskrachten
5
7
5

aantal benodigde
beroepskrachten
6
8
7

De beroepskracht-kindratio (BKR) heeft op bovenstaande dagen niet voldaan op basisgroepniveau.
Dit is een overtreding.
De locatie-verantwoordelijk geeft aan dat er adhoc per dag is bekeken naar de situatie, met als
gevolg daar waar nodig was groepen samen te voegen.
De houder geeft aan dat op de bovenstaande dagen op locatie-niveau de beroepskracht-kindratio
kloppend was. Daarmee heeft de houder getracht de BSO nog verantwoord open te houden.
In de week van het onderzoek is de houder overgegaan tot sluiting van de gehele BSO omdat er
zowel op basisgroep-niveau als ook op locatie-niveau niet het aantal benodigde beroepskrachten
beschikbaar waren.

8 van 16
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-01-2022
IKC Het Sterrenbos te Huissen

In deze uitzonderlijke tijden van personeelskrapte en personeelsuitval door corona en quarantaine,
wordt per situatie bekeken naar wat de houder heeft gedaan om verantwoorde kinderopvang te
waarborgen in alle voorkomende situaties en eventueel bij overtredingen op de Wet kinderopvang.
Kinderopvang Zonnekinderen heeft een uitgebreid plan opgesteld dat geldt voor zowel KDV als
BSO.
Het plan beschrijft de afwegingen die ze al maken zoals in deze situatie van BKR op basisgroep- en
locatieniveau, maar ook afwegingen die gelden voor het KDV.
In dit plan heeft de houder ook vermeld op welke locatie er tot dan toe sprake is geweest van
sluiting van een groep of groepen. Echter, zoals de houder ook aangeeft, is het plan niet altijd
exact zo te volgen, het is maatwerk door vaak op het laatste moment onvoorziene
omstandigheden.
Dit plan heeft de toezichthouder in conceptfase gelezen en zal nog geaccordeerd worden door de
OR en de COC.
Bovenstaande geeft een beeld van een houder die voorbereid tracht te zijn op de meest
voorkomende situaties en zowel personeel (OR) als ouders (Centrale oudercommissie) erbij
betrekt.
Tevens maakt de houder in zowel het plan als in de praktijk kenbaar dat er een grens is waarbij
verantwoorde kinderopvang niet meer kan worden geboden en er wordt overgegaan tot
(gedeeltelijke) sluiting.
Dit beeld wordt bevestigd door het interview met een beroepskracht op locatie tijdens het bezoek.
Conclusie
De houder voldoet niet aan de voorwaarden.
Voor een oordeel op deze overtreding verwijs ik naar de beschouwing en het advies aan de
gemeente.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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
De voorwaarde omtrent de opvang in basisgroepen is niet beoordeeld omdat er sprake is van
overtredingen binnen de beroepskracht-kindratio met als gevolg dat de houder de opvang in
basisgroepen niet altijd kon garanderen. Er is per situatie bekeken en gehandeld waardoor er geen
objectief beeld kan worden gevormd.
De houder heeft aan ieder kind een mentor toegewezen.
Dit wordt aan ouders gecommuniceerd tijdens het intakegesprek en is ook inzichtelijk in het
ouderportaal voor ouders.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarde met betrekking tot de mentor.
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke (per mail met Stafmedewerker kwaliteitszorg en
de locatie-verantwoordelijke)
Interview anders namelijk: (met de aanwezige beroepskracht tijdens het bezoek)
Personenregister Kinderopvang
Website (www.zonnekinderen.nl)
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken (rooster week 1,2 en 3 van 2022)
Presentielijsten (week 1,2 en 3 van 2022)
Personeelsrooster (rooster week 1,2 en 3 van 2022)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2 ingezien)
Concept Plan aanpak personeelstekort-werkdruk januari 2022
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Accommodatie
De binnenruimte en de buitenruimte moeten voor de kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting
van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.

Eisen aan ruimtes
De groepsruimtes zijn als volgt ingericht;
Groep Paars en Blauw:
Deze groep (momenteel maximaal 10 kinderen) zitten samen in 1 ruimte aan een eigen tafel.
Deze groep heeft een podium en een grote huishoek.
Op dinsdag als er toch teveel kinderen zijn en iedere groep een eigen groepsruimte nodig heeft,
gaat groep Blauw naar het klaslokaal van groep 1/2.
De kinderen eten en drinken hier fruit, knutselen en kleuren aan tafel en gaan dan vervolgens
buiten spelen of meedoen aan het activiteitenprogramma.
Groep Oranje:
Deze groep wordt ook wel atelier genoemd en heeft de inrichting om te verven en creatief bezig te
zijn.
Loungekamer:
Aangrenzend aan groep Oranje is er deze kamer waar kinderen die er behoefte aan hebben, zich
terug kunnen trekken voor rustig spel zonder gestoord te worden.
Groep Groen:
Deze groep voor de oudste kinderen zitten in het klaslokaal van groep 7/8 jaar. Zij zetten hier de
tafel in een u-vorm en eten dan fruit met z'n allen. Er zijn spelletjes en een verrijdbare knutselkast
waar ze veel gebruik van maken.
Kinderen uit alle groepen maken deel uit van het activiteitenprogramma van de BSO.
De buitenruimte is omheind en heeft onder andere;
- diverse klimtoestellen
- een overdekte hoek met bouwblokken
Er zijn fietsjes en wagentjes, die worden gestald in een overdekt stuk op het schoolplein.
Verder kan er gespeeld worden met ballen, springtouwen.
Conclusie:
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview anders namelijk: (met de aanwezige beroepskracht tijdens het bezoek)
Pedagogisch werkplan (2022 v-1)
observatie van de binnen- en buitenruimtes
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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)
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)
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
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)

13 van 16
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-01-2022
IKC Het Sterrenbos te Huissen

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: IKC Het Sterrenbos

Website

: http://www.zonnekinderen.nl

Aantal kindplaatsen

: 91

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

: Annemarie Bovenschen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Lingewaard

Adres

: Postbus 15

Postcode en plaats

: 6680 AA BEMMEL

Planning
Datum inspectie

: 21-01-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 03-02-2022

Zienswijze houder

: 10-02-2022

Vaststelling inspectierapport

: 11-02-2022
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 11-02-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 11-02-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 18-02-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze bij inspectierapporten IKC het Sterrenbos BSO (inspectiebezoek d.d. 21
januari 2022)
Op 21 januari 2022 heeft een onaangekondigd inspectieonderzoek plaatsgevonden bij de
buitenschoolse opvang van IKC Het Sterrenbos in Huissen. De contacten met de toezichthouder
zijn op prettige wijze verlopen en wij herkennen ons in de rapportage.
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