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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Op 14 april 2015 is Ruitersport Buitenschoolse Opvang (BSO) De Vrijbuiters in opdracht van de 

gemeente Voorst bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het 
onderzoek heeft zich gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
  
Daarnaast zijn op basis van de inspectiegeschiedenis de volgende zaken onderzocht: 
 

 het pedagogisch beleid 
 de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 de klachtenjaarverslagen. 

 

 
Beschouwing 
 
Bij Ruitersport BSO de Vrijbuiters worden kinderen actief uitgenodigd in contact te treden met 
leeftijdsgenootjes, verschillende dieren en de natuur. De mogelijkheid bestaat om paardrijlessen te 
volgen onder BSO-tijd in de naastgelegen manege. 
  

De bevindingen uit dit inspectieonderzoek zijn positief. De overtredingen van vorig jaar zijn in 
voldoende mate hersteld. In de uitwerking van de beoordeling zijn wel punten van aandacht 

beschreven, om houder te attenderen op mogelijke risico's in relatie tot het voldoen aan de wet- en 
regelgeving. 
  

 
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:  
 
 waarborging emotionele veiligheid; 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

 ontwikkeling van sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden.  

 
Om een beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk zijn het pedagogisch beleidsplan en 
werkplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de 
praktijkobservatie. 
  

 
Pedagogisch beleid 
 
Tijdens het inspectieonderzoek van 10-07-2014 is geconstateerd dat het pedagogisch beleid 
incompleet is. Het beleid is inmiddels aangevuld met de ontbrekende voorwaarden. Na bestudering 
hiervan wordt geconcludeerd dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. 
 

Punt van aandacht: 
Uit het telefonisch gesprek met houder blijkt dat er een oudercommissie is van drie leden. Wegens 

omstandigheden heeft de laatste vergadering plaatsgevonden in 2014. Als het pedagogisch beleid 
wordt gewijzigd, dient houder een adviesaanvraag neer te leggen bij de oudercommissie. Houder 
zegt toe dat in mei 2015 een nieuwe vergadering wordt georganiseerd.  
 

 
Pedagogische praktijk 
 
De observatie heeft plaatsgevonden op dinsdagmiddag. Op deze middag waren er zeventien 
kinderen aanwezig en twee beroepskrachten.  
 
De volgende momenten zijn geobserveerd:  

 het aankomen van kinderen 
 het eerste eet- en drinkmoment (fruit, limonade, water) 
 daaropvolgend het binnen en- buitenspelen 

 een groepje gaat paardrijlessen volgen 
 het tweede eet- en drinkmoment (cracker/toastjes, ontbijtkoek, zoute stokjes) 
 en daarna nog een gedeelte vrij spel. 
  

Hieronder volgen de beschrijvingen van de observaties ten aanzien van de pedagogische 
basisdoelen, waarbij de schuingedrukte tekst uit het 'Veldinstrument observatie pedagogische 
praktijk 4-12 jaar' is overgenomen. 
  
Emotionele veiligheid: 
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste 

en persoonlijke manier. 
De kinderen komen van verschillende scholen. De aankomsttijden zijn gevarieerd. Zodra de 
kinderen aankomen, kunnen ze een stuk fruit van de schaal pakken en een beker vullen met 

limonade of water. Eén van de kinderen geniet van een kip op schoot die het heerlijk vindt om 
geaaid te worden. De beroepskracht is gastvrij als de laatste kinderen aankomen en maakt een 
praatje of biedt hulp. Ze gaat door de knieën om op ooghoogte met een kind te communiceren. 
  

Persoonlijke competentie: 
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en 'controlepunt' voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.  
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Deze middag besluit een ouder kind (van het speciaal onderwijs) met twee kleutertjes te gaan 
verven in de binnenruimte. De beroepskracht geeft hen gelegenheid om zelf de materialen te 
pakken. De kinderen beschilderen hun handen en drukken die op het papier. Terwijl de 
beroepskracht aan de groepstafel buiten assistentie verleent aan een kind wat een blok hout verft, 
houdt ze met een schuin oog in de gaten of het contact tussen de drie kinderen binnen veilig 

verloopt. Als de andere beroepskracht langs de tafel loopt geeft ze de meisjes een compliment: 
"Wat hebben jullie leuke dingen gemaakt." 
  
Sociale competentie: 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 

een positieve sfeer en omgang met elkaar.  
Terwijl de kinderen zowel binnen als buiten zijn, hebben de beroepskrachten zicht op alle kinderen. 

De meeste activiteiten vinden buiten plaats. Zowel de speelweide als het terras met de 
picknicktafels zijn opgeruimd en schoon. De spelmogelijkheden zijn gevarieerd en 
uitdagend waardoor de kinderen zich kunnen ontspannen en genieten van de dingen die gebeuren. 
Tijdens het observatiemoment vindt veel samenspel plaats in diverse groepjes. De beroepskracht 

schakelt enkele kinderen in bij het klaarzetten van de spullen voor het tweede eet- en 
drinkmoment. Dit moment verloopt rustig en gezellig. 
  
Overdracht van normen en waarden: 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen.  

De beroepskracht vertelt dat afspraken en regels strenger worden toegepast. Zo worden de 
kinderen elke dag aangemoedigd om hun handen te wassen, waarbij aan de kinderen wordt 
uitgelegd waarom dit belangrijk is. De vrijblijvendheid van voorheen (tijdens het vorige 

inspectieonderzoek werden geen handen gewassen) is opgeheven. Tijdens de observatie is 
zichtbaar dat de kinderen die op de parkeerplaats gaan skelteren, zelfstandig een fel 
veiligheidshesje aantrekken. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met Patricia Harmsen) 
  Interview anderen (met de aanwezige beroepskrachten) 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 

  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 

hieromtrent worden voldaan. 
  
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De aanwezige twee vaste beroepskrachten van deze locatie zijn in het bezit van een verklaring 

omtrent gedrag die voldoet aan de voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie conform CAO 
kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 
 

Uit de kindlijsten blijkt dat het maximale kindaantal van 20 niet wordt gehaald. De drukste middag 
is de dinsdag als zeventien kinderen worden opgevangen. Het aantal aanmeldingen groeit, 
waardoor er op steeds meer middagen > 10 kinderen worden opgevangen en inzet van twee 

beroepskrachten noodzakelijk is.  
 
Dit maakt dat het mogelijk is om op de woensdagmiddag de groep tijdens de lunch op te splitsen. 

Zo'n zes kinderen gaan boven in de kantine eten met een beroepskracht, de andere zes kinderen 
zitten beneden. Op de woensdagmiddag bestaat de groep grotendeels uit kinderen van het speciaal 
onderwijs. De groep heeft baat bij deze werkvorm. De lunch verloopt rustiger. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Tijdens de inspectie zijn er twee beroepskrachten aanwezig en zeventien kinderen in de leeftijd van 
4-13 jaar. Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
  

Punt van aandacht: 
Op de middagen dat twee beroepskrachten aanwezig zijn (di en wo) gaat een beroepskracht mee 
naar de manege, de ander blijft op de groep met de overige kinderen conform leidster-kindratio. 
Omdat de rijlessen plaatsvinden in BSO-tijd, dient houder ook op de dagen dat de groep uit < 10 

kinderen bestaat, waarvoor inzet van één beroepskracht is vereist, zorg te dragen voor continue 
begeleiding van een gediplomeerde beroepskracht. Afwijking van b-k-r tijdens de paardrijlessen is 
niet toegestaan. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview anderen (met de aanwezige beroepskrachten) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Plaatsingslijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Bij het inspectieonderzoek van 10-07-2014 is geconstateerd dat de veiligheid en gezondheid van 

de kinderen onvoldoende is geborgd. Het beleid is aangescherpt. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De coördinerende beroepskracht is gestart met het invullen van de risicomonitor. Deze uitgebreide 

lijst om veiligheids- en gezondheidsrisico's te inventariseren wordt als een goede leidraad gezien 
om regels in te stellen, aldus de beroepskrachten. Binnen het team van beroepskrachten en 
leidinggevende vindt het nemen en/of bespreken van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen 

wekelijks plaats. 
  
Naar aanleiding van het vorig inspectieonderzoek zijn maatregelen getroffen: 
 

- Alle kinderen zijn in het bezit van laarzen of stevig schoeisel waarmee ze naar buiten of bij de 
paarden kunnen. Er zijn extra veiligheidshesjes aangeschaft in verschillende maten. Tijdens de 
observatie wordt geconstateerd dat kinderen uit zichzelf de schoenen wisselen en hesjes 
aantrekken. Eenmaal wijst een beroepskracht een jong meisje op het omwisselen van schoeisel. 
Dit kind zit pas op deze BSO. 
- Alle beroepskrachten hebben een BHV-cursus gevolgd op 2 april jl. 
- Als de kinderen uit school komen wassen zij hun handen met handgel. De flesjes staan klaar op 

de groepstafel. Omdat de kinderen veelal in aanraking komen met dieren worden ze voorafgaand 
aan het eet- en drinkmoment om 16:30 uur door de beroepskracht geïnstrueerd hun handen te 
wassen met water en zeep bij de grote wasbakken in de toiletruimte. Er zijn geplastificeerde 

instructiekaarten over het handenwassen. 
- De handzagen hangen niet meer in het zicht, vrij voor de greep. De kinderen mogen alleen met 
toestemming van de beroepskrachten zagen. De beroepskrachten hanteren de onderlinge afspraak 

dat er alleen gezaagd mag worden als de groepsgrootte en -samenstelling dit toelaat. 
- Er is een schoonmaakrooster opgesteld, de beroepskrachten controleren elkaar op naleving. 
- De kast met schoonmaakmiddelen is op slot. 
- De beroepskrachten hebben de meldcode kindermishandeling bestudeerd en besproken in een 
teamvergadering. 
- Er is een achterwachtregeling opgesteld. 
  

Bij het volgende inspectieonderzoek zal nader worden ingegaan op de actielijst met (preventieve) 
maatregelen en de uitvoering in de praktijk. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (met de aanwezige beroepskrachten) 
  Observaties 
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Ouderrecht 

 
De voorwaarde die bij dit domein wordt bekeken betreft het opstellen van een jaarlijks 

klachtenjaarverslag. Hieronder volgt de beschrijving en de beoordeling van deze voorwaarde. 
  
 
Klachten 
 
Houder heeft een klachtenjaarverslag opgesteld. Het verslag is inzichtelijk op locatie. In de 

hal kunnen ouders de insteekmap met informatie (OC, klachten, pedagogisch beleid) pakken en 
inzien. 
  

Houder heeft de GGD per email de klachtenjaarverslagen 2014 toegezonden. 
  
Hiermee zijn de overtredingen naar aanleiding van de vorige inspectie opgeheven. 
  

N.B. Op de website heeft houder een link geplaatst waar het klachtenreglement oudercommissie en 
het klachtenjaarverslag 2014 oudercommissie kan worden ingelezen. Het verdient aanbeveling om 
ook het reglement en jaarverslag van de individuele ouder te publiceren. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met Patricia Harmsen) 

  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 

  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 

bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Klachten 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 

wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 

aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
 

Naam voorziening : Ruitersport BSO De Vrijbuiters 
Website : http://www.manege-voorst.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
 

Naam houder : Manege Voorst B.V. 
Adres houder : Oude Zutphenseweg 3a 

Postcode en plaats : 7382 SB KLARENBEEK 
KvK nummer : 08182688 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
 

Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 7300 AB APELDOORN 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. J. van Marle 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
 
Naam gemeente : Voorst 
Adres : Postbus 9000 
Postcode en plaats : 7390 HA TWELLO 
 
Planning 

 
Datum inspectie : 14-04-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 11-05-2015 
Zienswijze houder : 29-05-2015 
Vaststelling inspectierapport : 29-05-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 29-05-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-05-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 03-06-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 
Het is fijn dat de inspecteur een positief beeld heeft gekregen van de BSO de Vrijbuiters. We 
hebben de feedback van de inspecteur gebruikt om ons beleid aan te scherpen en consequent uit 

te voeren. Een BSO op een manege is een innovatief initiatief geweest waarbij we ook hebben 
moeten zoeken naar een goede balans tussen de kinderen een geweldige BSO-tijd te laten 
beleven maar wel met verantwoorde veiligheid en kwaliteit. We zijn blij dat het gelukt is. 

 

 
 
 

 


