
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Ruitersport BSO De Vrijbuiters (BSO) 

    Oude Zutphenseweg 3a 

    7382 SB Klarenbeek 

    Registratienummer 825193357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Noord- en Oost-Gelderland 

In opdracht van gemeente:  Voorst 

Datum inspectie:   02-11-2021 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 14-01-2022 



 

 

2 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-11-2021 

Ruitersport BSO De Vrijbuiters te Klarenbeek 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 5 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 9 

Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 11 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 11 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 11 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 13 

Opvanggegevens ............................................................................................................ 13 

Gegevens houder ............................................................................................................ 13 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 13 

Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 13 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 13 

Planning ........................................................................................................................ 14 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 15 



 

 

3 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-11-2021 

Ruitersport BSO De Vrijbuiters te Klarenbeek 

 

 

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. 

 

Beschouwing 

Feiten over het kindercentrum 

Buitenschoolse opvang (BSO) Ruitersport BSO De Vrijbuiters is gevestigd in manage Voorst B.V. 

De locatie heeft hier een groepsruimte en de kantine in gebruik. De organisatie verzorgt 

kinderopvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar uit het reguliere en speciaal onderwijs. Verder vindt 

op deze locatie dagbesteding plaats voor kinderen.  

 

De BSO is geopend op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag voor naschoolse opvang van 

14:30 - 18:00 uur. Op woensdag- en vrijdagmiddag van 12:00 - 18:00 uur. 

 

Daarnaast vindt er opvang plaats in de schoolvakanties. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• 19-04-2016; Jaarlijks onderzoek. Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoet de houder aan de 

onderzochte voorwaarden. 

• 14-09-2017; jaarlijks onderzoek. Tijdens dit onderzoek is er een tekortkoming geconstateerd 

bij het domeinen: 'Personeel en groepen'. 

• 12-10-2017; aanwijzingsbrief Gemeente Voorst. Naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek 

van 14-09-2017 heeft de gemeente Voorst een aanwijzing gestuurd aan de houder om deze 

tekortkoming binnen een gestelde termijn op te lossen. 

• 02-11-2017: Nader onderzoek. De geconstateerde tekortkoming uit het jaarlijkse onderzoek 

van 14-09-2017 is hersteld. 

• 10-12-2018: jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op: • Domein 2: 

Pedagogisch klimaat Item 2.1 Pedagogisch beleid; • Domein 4: Veiligheid en Gezondheid Item 

4.1 Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

• 02-04-2019: Nader onderzoek: de houder heeft inspanningen verricht om aan alle 

voorwaarden uit de Wet kinderopvang te voldoen. De tekortkomingen die tijdens het jaarlijks 

onderzoek van 2018 aanwezig waren zijn hersteld. 

• 22-10-2019: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

• 2020: Vanwege de coronapandemie heeft er dit jaar geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.  
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Bevindingen huidig onderzoek 

Uit dit jaarlijks onderzoek is gebleken dat de BSO op de onderzochte punten voldoet.  

  

In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.  

 

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 

Ruitersport BSO De Vrijbuiters heeft een algemeen pedagogisch beleid en een pedagogisch 

werkplan. 

 

De beroepskrachten zijn op de hoogte gesteld van het pedagogisch beleid. Uit de praktijkobservatie 

blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleid. 

 

Teamoverleggen vinden maandelijks plaats. 



 

 

6 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-11-2021 

Ruitersport BSO De Vrijbuiters te Klarenbeek 

 

Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 en 2 staat beschreven: 

Een houder van een kindercentrum biedt buitenschoolse kinderopvang, waaronder wordt verstaan: 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

 

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

 

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en 

structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen 

zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

 

B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van: 

• motorische vaardigheden; 

• cognitieve vaardigheden; 

• taalvaardigheden; 

• creatieve vaardigheden. 

Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in 

een veranderende omgeving. 

 

C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 

spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld 

steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

 

D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 

maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een 

respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel. 

Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde buitenschoolse opvang is tot stand gekomen door 

een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. 

 

Situatie observatie 

De observatie vindt in de middag na schooltijd plaats. Er worden 15 kinderen opgevangen.  

 

Tijdens de observatie vonden de volgende momenten plaats: 

• Binnen- en Buitenactiviteiten: vrij spel; 

• Begeleide activiteiten: buiten spel, binnen knutselen. 
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Het volgende is onder andere geobserveerd in het kader van het bieden van verantwoorde 

buitenschoolse opvang (waarbij de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen 

en de tekst daarna een uitwerking daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 

 

Observatie A 

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 

Bij de aanvang van de observatie doen 2 kinderen aan tafel een gezelschapsspel. Een aantal 

kinderen speelt buiten. Er wordt een kind verzorgd door een beroepskracht vanwege een wondje 

aan de vinger van het kind. De kinderen zijn ontspannen en hebben plezier met elkaar. Iedereen 

hoort erbij. In het programma vinden manege-activiteiten plaats voor individuele kinderen. De 

beroepskrachten herinneren kinderen op tijd hieraan. De overgang naar de manege-activiteit gaat 

soepel en is vertrouwd voor de kinderen die deze activiteit ondernemen. Ze weten waar ze aan toe 

zijn en welke afspraken gelden. Kinderen die terugkomen van een bepaald programma worden 

direct weer meegenomen in een georganiseerde activiteit. Dit gebeurt tijdens de bal-activiteit die 

buiten wordt aangeboden als een kind er later bij komt en het spel is gestart. De beroepskracht 

betrekt het kind erbij en de kinderen gaan samen met elkaar verder met de uitvoering van de 

activiteit.  

De beroepskrachten zorgen voor een duidelijke en voorspelbare context. In de groepsruimte hangt 

een dagprogramma op een bord, hiermee wordt voor de kinderen zichtbaar gemaakt wat ze 

kunnen verwachten.  

Structuur en flexibiliteit 

Er is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het 

laat ruimte voor (enige) flexibiliteit voor onvoorziene situaties, uitloop van geplande activiteiten of 

voorkeur-activiteiten van kinderen. 

 

Observatie B 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 

Vrije tijd/ ontspanning 

Op de middag van observatie doen kinderen eerst in een vrije situatie spelervaringen op. Dit 

gebeurt met het aanwezige spelmateriaal binnen en buiten. De beroepskrachten gaan vervolgens 

activiteiten aanbieden. Een groepje kinderen gaat binnen aan tafel knutselen en tekenen. Buiten 

wordt een balspel aangeboden. Sommige kinderen hebben binnen het BSO-programma een 

individueel programma en gaan paardrijden. Kinderen doen tijdens de observatie sociale 

ervaringen met elkaar door in groepsverband begeleide en vrije activiteiten te ondernemen en 

doen daarbij energie op. Er worden activiteiten aangeboden die passen bij de ontwikkelingsleeftijd 

van de kinderen waaronder creatieve en bewegingsactiviteiten.  

Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren. Zij 

kunnen voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau. De activiteiten 

passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

 

Conclusie 

Ruitersport BSO De Vrijbuiters biedt verantwoorde buitenschoolse opvang, waaronder wordt 

verstaan het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, 

het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet 

kinderopvang). 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder (e-mailcontact) 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Website (www.manege-voorst.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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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 op locatie werkzame beroepskrachten, de stagiair, de pedagogisch beleidsmedewerker en de 

leidinggevenden zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het personenregister 

kinderopvang (PRK). Daarbij zijn de verklaringen omtrent gedrag natuurlijke personen 

goedgekeurd. 

 

Conclusie 

De houder en de in te zetten beroepskrachten zijn in bezit van een geldige verklaring omtrent het 

gedrag. Eenieder is ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

Diploma's beroepskrachten 

De beroepskrachten die worden ingezet beschikken over een diploma die volgens de geldende cao 

Kinderopvang een kwalificatie geven. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Er wordt voldaan aan het voorschrift: Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor 

de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

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

stagiaires 

Op het moment van inspectie vindt opvang plaats in 1 basisgroep. Er worden 15 kinderen van 4 tot 

13 jaar opgevangen door 3 beroepskrachten en 1 stagiair. 

 

Conclusie 

De inzet van het aantal beroepskrachten wordt berekend aan de hand van het aantal aanwezige 

kinderen en de leeftijden van deze kinderen per basisgroep. Daarbij wordt rekening gehouden met 

de rekenregels bij de vereiste inzet van beroepskrachten   
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op het moment van het jaarlijks onderzoek vindt opvang plaats in één basisgroep met 15 

kinderen. 

 

In het pedagogisch beleidsplan heeft de houder het volgende vastgelegd over de op te vangen 

basisgroep: 

'De (verticale) BSO groep met kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar bevat maximaal 20 kinderen 

en in combinatie met de Zorggroepen mogen er maximaal 25 kinderen in totaal aanwezig zijn. De 

groep laat een afspiegeling van de maatschappij zien door verticale groepen te hanteren waar 

kinderen van verschillende leeftijden, achtergronden en met verschillende zorgvragen samen 

komen. Kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom bij BSO de Vrijbuiters. De meeste kinderen in de BSO 

groep hebben een leeftijd van 7 tot 13 jaar. Wanneer er uitsluitend kinderen >7 jaar van de BSO 

aanwezig zijn, dan mag één pedagogisch medewerker 12 (BSO) kinderen opvangen en twee 

pedagogisch medewerkers in totaal 24 (BSO) kinderen.' 

 

Opmerking 

Volgens de wettelijke voorschriften mag een basisgroep met kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar 

niet groter zijn dan maximaal 20 kinderen. 

Een basisgroep met kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar mag niet groter zijn dan maximaal 22 

kinderen. Wanneer er uitsluitend kinderen ouder dan 7 jaar in de basisgroep worden opgevangen 

mag de basisgroep bestaan uit maximaal 30 kinderen.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (e-mailcontact) 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 



 

 

11 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-11-2021 

Ruitersport BSO De Vrijbuiters te Klarenbeek 

 

 

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) 
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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 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mw. M. Poortinga 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Voorst 

Adres : Postbus 9000 

Postcode en plaats : 7390 HA TWELLO 
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Planning 

Datum inspectie : 02-11-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 20-12-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-01-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 19-01-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


