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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. 

  

Vanaf 16 mei 2022 neemt de gemeente Zutphen deel aan een pilot 'Flexibele inspectieactiviteit'. 

Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Met de 

invoering van deze flexibele inspectieactiviteit wordt de vaste verplichte onderwerpen losgelaten. 

De enige verplicht te toetsen onderwerpen die blijven bestaan zijn de controle op VOG en 

inschrijving in het personenregister kinderopvang (PRK) en de pedagogische kwaliteit. 

  

Flexibilisering biedt de mogelijkheid om op verschillende voorzieningen van een houder andere 

kwaliteitseisen te toetsen. Dit jaar en 2023 zijn overgangsjaren.  

  

Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is als inspiratietest 'Stabiliteit en accommodatie meegenomen.  

 

Beschouwing 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over de buitenschoolse opvang en de inspectiegeschiedenis, 

volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

  

Feiten over de buitenschoolse opvang: 

BSO Bolderburen locatie Zonnewende is gehuisvest in vrije school Zonnewende te Zutphen. 

De BSO heeft meerdere groepsruimtes. De Beneden BSO is gehuisvest in één lokaal in de 

basisschool, dat 2 ochtenden in de week gedeeld wordt met de peutergroep van de Morgenster.  

De middengroep heeft een lokaal op de eerste verdieping van de school. De Boven BSO is 

gehuisvest in één lokaal (inclusief keuken) in het Tobias gebouw dat direct naast het schoolgebouw 

staat. De BSO is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag, in de 

schoolvakantie en tijdens studiedagen van school.   

De BSO heeft 50 kindplaatsen. 

  

Inspectiegeschiedenis  

23-10-2018: Jaarlijks onderzoek. Overleg en overreding: het pedagogisch beleidsplan is 

aangepast. 

28-10-2019: Jaarlijks onderzoek. geen overtredingen. 

16-11-2020: Jaarlijks onderzoek, geen overtredingen. 

22-07-2021: Jaarlijks onderzoek, aanvraag uitbreiding kindplaatsen van 34 naar 50. 
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Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek op 16 mei 2022 zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er 

sprake is van een 'Flexibele inspectieactiviteit'. Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is als inspiratietest 

'Stabiliteit en accommodatie' meegenomen naast de verplichte te toetsen onderwerpen. 

De koppeling in het PRK (personenregister kinderopvang) is niet op orde. De houders hebben de 

rechtsvorm gewijzigd van VOF naar BV. Alle medewerkers staan in het PRK onder het oude KvK 

nummer. 

De E-herkenning heeft enige tijd in beslag genomen. De houders hebben voldoende inspanningen 

verricht. 

Op 21 juni 2022 is geconstateerd dat de koppeling in het PRK op orde is. 

  

Conclusie: 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke 

voorschriften. 

  

Een toelichting hierop is te lezen in onderstaand rapport.  

 

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 heeft een pedagogisch beleidsplan, versie mei 2022.   

  

In het pedagogisch beleidsplan wordt aangegeven de werkwijze, maximale omvang en 

leeftijdsopbouw van de basisgroepen, 

  

Er staat over de BKR (beroepskracht-kind-ratio) in het pedagogisch beleidsplan:  

"Dit gaat minimaal conform de onderstaande wettelijke richtlijnen. In de categorie van 4 tot 8 jaar 

ratio van 2 beroepskrachten tot en met 20 kinderen. Een groep bestaat maximaal uit 20 kinderen. 

In de categorie van 8 tot 13 jaar mogen 3 beroepskrachten tot en met 30 kinderen opvangen.  

De maximale groepsgrootte is 20 kinderen bij minimaal 2 pedagogisch medewerkers". 

  

Over de 3 uursregeling: 

"Tijdens vakantie dagen maken we gebruik van de 3 uursregeling. We zijn dan 10 uur open voor de 

kinderen, van 8.15 tot 18.15 uur. 

Van 10.00 tot 16.30 uur wordt er niet afgeweken van de BKR-regeling. Er kan mogelijk afgeweken 

worden van de BKR-regeling tussen 8.30 en 10.00 uur en tussen 16.30 en 18.00 uur omdat één 

van de twee of drie pedagogisch medewerker later begint en één eerder weggaat. Er wordt nooit 

meer dan 3 uur per dag afgeweken van de BKR-regeling. Daarbij komt dat nooit alle kinderen er al 

meteen om 8.30 uur zijn en lang niet alle kinderen tot sluitingstijd blijven.  

  

Op reguliere opvangdagen kan er worden afgeweken van de BKR-regeling om kinderen van een 

andere nabijgelegen school op te halen. Meestal gebeurt dit door degene die later begint. Maar af 

en toe is dat niet mogelijk en wordt er voor maximaal 20 minuten afgeweken van de BKR-regeling. 

Dat is of tussen 13.50 uur en 14.10 uur, of tussen 14.20 en 14.40 uur".  

  

De taken die een stagiaire of assistent doet zijn ondersteunend aan die van de pedagogisch 

medewerker. De taken zijn heel divers. Onder andere huishoudelijke taken maar ook activiteiten 

met de kinderen. 

Een assistent of stagiaire staat nooit alleen op de groep en is geen mentor. De verantwoording ligt 

altijd bij de pedagogisch medewerker die op de groep staat.   
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Conclusie: 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (mevrouw Vrensen) 

• Observatie(s) (16 mei 2022) 

• Website (https://www.bso-bolderburen.nl) 

• Plaatsingsoverzicht (week 22,23,24, 25 ontvangen op 1-7-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie mei 2022: ontvangen op 01-07-2022) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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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 

Op 16 mei 2022 blijkt dat de houders een wijziging hebben doorgegeven. 

De rechtsvorm VOF is omgezet naar BV.  

In het LRK (landelijk register kinderopvang) is het registratienummer ongewijzigd.  

De houders hebben een nieuw KvK nummer. 

  

De medewerkers staan in het PRK onder het oude KvK nummer, zodat de continue screening 

gewaarborgd blijft. De aanvraag van de E-herkenning heeft enige tijd in beslag genomen. 

Op 21 juni 2022 is na beoordeling van het PRK geconstateerd dat de wijziging en de koppeling van 

medewerkers aan het nieuwe KvK nummer op de juiste manier is afgerond. 

   

Conclusie: 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan.  

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

stagiaires 

BSO Bolderburen locatie Zonnewende is geopend op maandag t/m vrijdag. Dinsdag en donderdag 

zijn de drukste dagen en worden er maximaal 50 kinderen opgevangen. 

  

De groepsgrootte, maximaal aantal kinderen. 

De kleuters in beneden BSO maximaal 20  

De middengroep in boven BSO maximaal 16  

De oudste groep in Tobias BSO maximaal 12, (eventueel 14 kinderen).  

  

In het pedagogisch beleidsplan staat: 

"De medewerkers nemen pauze na de gezamenlijke maaltijd. De medewerkers drinken dan een 

kopje thee/koffie en de kinderen kunnen dan vrij spelen of knutselen. Tijdens vakantie dagen 

nemen medewerkers op deze manier meerdere keren op een dag pauze. Ze blijven wel altijd bij de 

groep, maar als de kinderen iets vragen om te doen dan geven wij aan dat ze even moeten 

wachten omdat ‘juffie’ nu eerst even haar drinken op drinkt bijvoorbeeld. Als er echt een dringend 

geval is gaat de pedagogisch medewerker er natuurlijk wel op af en biedt hulp". 

  

Op 16 mei 2022 is de BKR op orde. De roosters zijn beoordeeld. 
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Conclusie: 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De buitenschoolse opvang heeft drie basisgroepen. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd 

van het kind. 

  

Mentor: 

De bedoeling van het mentorschap is dat de kinderen op deze manier beter in hun ontwikkeling 

kunnen worden gevolgd en dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor de ouder van het kind.  

Dit houdt in dat ieder kind een vaste pedagogisch medewerker als mentor heeft. Een kind krijgt als 

mentor de pedagogisch medewerker die het kind in de stamgroep heeft. Daarnaast wordt er 

gekeken of er een ‘klik’ is tussen kind en mentor. 

  

Tijdens de intake- of overgangsgesprek krijgen de ouders te horen weten wie de mentor van hun 

kind wordt en wat het mentorschap betekent. Het intakegesprek wordt gedaan door ofwel de 

mentor zodat er meteen kennis gemaakt kan worden. Ofwel de coördinator van de BSO-locatie. 

Dan kan het kind kennismaken met de mentor bij het wennen of als hij een keertje langskomt om 

te kijken om kennis te maken met alle medewerkers en de groep. In alle gevallen komt er een 

kind-kaart met de bijzonderheden van het kind en deze ligt in een daarvoor bestemde map op de 

BSO. Ook komt op elke locatie, in die map een lijst met de mentorverdeling. 

  

Indien het kind op verschillende dagen komt is het niet altijd mogelijk dat hij of zij bij zijn of haar 

mentor zit. De mentor is verantwoordelijk om te overleggen met de dan werkende medewerkers. 

Wel geldt dat het kind een mentor krijgt van de stamgroep waar het kind de meeste dagen 

verblijft. 

  

Conclusie: 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan.   

 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (https://www.bso-bolderburen.nl) 

• Plaatsingsoverzicht (week 22,23,24, 25 ontvangen op 1-7-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie mei 2022: ontvangen op 01-07-2022) 

• Mail ontvangen op 1-7-2022 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

  

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

  

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

  

Op BSO Bolderburen zijn 3 binnenspeelruimtes. 

  

Groep   aantal kinderen  aantal m² nodig  aantal m² beschikbaar 

Beneden BSO  20 kinderen 4-6 jaar 70 m²  70 m² 

Boven BSO  16 kinderen 6-8 jaar 56 m²  56 m² 

Tobias gebouw  14 kinderen 8-12   jaar 49 m²  49 m² 

  

Voor 50 kindplaatsen is totaal 50x 3½ m² = 175 m² binnenspeelruimte nodig. 

Er is 70 + 56 + 49 = 175 m² beschikbaar.  

  

Beneden-BSO: 

De kinderen 4-6 jaar hebben de beschikking over het lokaal in het hoofdgebouw. Dit lokaal wordt 

tijdens de schoolweken gebruikt door de peuteropvang De Morgenster. Dit lokaal is ingericht met 

verschillende speelhoeken en er is direct toegang tot de buitenruimte.   

  

Boven-BSO 

De kinderen 6-8 jaar hebben de beschikking over een lokaal boven in het hoofdgebouw. 

De groepsruimte wordt gedeeld met school. De beroepskracht geeft aan dat het lokaal vooral op 

dinsdag en donderdag gebruikt wordt. Het lokaal is gezellig en huiselijk ingericht.  

  

Tobias-lokaal 

In het Tobias gebouw hebben de oudste kinderen 8-12 jaar een gezellige ruimte. Er is een bank 

waar de kinderen een boekje kunnen lezen, aan tafel kunnen de kinderen knutselen of een 

spelletje spelen. Er zijn veel spelletjes, knutselspullen en de nodige bouwmaterialen. 

De keuken sluit aan bij de groepsruimte en is ook voor de kinderen toegankelijk. Er wordt gegeten 

aan een grote tafel. 

  

Buitenspeelruimte: 

De buitenspeelruimte is ruim voldoende voor de kinderen. De oudste kinderen spelen op het 

schoolplein en de jongere kinderen hebben een eigen omheinde buitenspeelruimte. 

  

Conclusie: 

Aan deze voorwaarden wordt voldaan. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder (mevrouw Vrensen) 

• Interview anders namelijk: (de beroepskrachten) 

• Observatie(s) (16 mei 2022) 

• Plattegrond 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e 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) 

 

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door 

de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag 

vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar 

of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de 

eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag 

is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden. 

(art 1.50 lid 6 en 8 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) 

 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 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) 
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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) 

 

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) 

 

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) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Bolderburen, locatie de Zonnewende 

Website : http://www.bso-bolderburen.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000007112394 

Aantal kindplaatsen : 50 

 

Gegevens houder 

Naam houder : BSO Bolderburen 

Adres houder : Valckstraat 29 

Postcode en plaats : 7203 GB Zutphen 

KvK nummer : 85860727 

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 :  Mevr. A. Olthof 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zutphen 

Adres : Postbus 41 

Postcode en plaats : 7200 AA ZUTPHEN 
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Planning 

Datum inspectie : 16-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 12-07-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 18-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 18-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 18-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 21-07-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


