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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. 
 
In dit inspectierapport zijn niet alle items uit de Wet Kinderopvang beoordeeld. Met behulp van het 
model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het 
meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over de 
buitenschoolse opvang volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn in het rapport per domein 
uitgewerkt. 
 
Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) Wee-Play te Posterholt 
Wee-Play is een particuliere organisatie met een aantal kinderopvanglocaties in de gemeentes 
Echt, Posterholt, Maria-Hoop, St. Odiliënberg en Montfort. 
 
De BSO maakt gebruik van een groepsruimte in de voormalige bibliotheek van basisschool ‘De 
Draaiende Wieken’ in Posterholt. De kinderen kunnen van meerdere ruimtes gebruik maken binnen 
het schoolgebouw, zoals een hal en een gymzaal, alsmede de buitenspeelplaats van school. 
 
Er wordt gewerkt met één basisgroep met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.  
De BSO biedt voorschoolse opvang van 06:30 tot 08:30 uur en naschoolse opvang van 15:15 tot 
19:00 uur. Op woensdag- en vrijdagmiddag en tijdens schoolvakanties is de BSO gesloten, opvang 
is mogelijk bij BSO Wee-Play St. Odiliënberg. 
 
BSO Wee-Play Posterholt staat met 20 kindplaatsen geregistreerd in het LRK. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks bezocht door een toezichthouder van de GGD Limburg Noord. 
In de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. 
 
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 
De bevindingen uit het onderzoek zijn gebaseerd op een locatiebezoek, een interview met de 
aanwezige beroepskracht en een beoordeling op documenten. 
 
De geobserveerde pedagogische praktijk voldoet aan de eisen voor het bieden van verantwoorde 
opvang. Er heerst een gezellige, positieve sfeer. De beroepskracht handelt conform de vier 
basisdoelen en de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan. 
 
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat alle getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet 
kinderopvang. Voor een inhoudelijke toelichting op de getoetste items wordt verwezen naar de 
verdere inhoud van deze rapportage. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Binnen dit domein zijn voorwaarden van de volgende items beoordeeld: 
 
 Pedagogisch beleid 
 Pedagogische praktijk 
  
 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor de locatie Posterholt (dagopvang/peuteropvang 
en buitenschoolse opvang). 
 
Dat er in de dagopvang conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld blijkt uit de praktijk 
observatie en uit het gesprek met de medewerker. 
 
Conclusie  
De getoetste items voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Pedagogische praktijk 

De pedagogische praktijkobservatie vindt plaats tijdens de naschoolse opvang op 
donderdagmiddag. De toezichthouder heeft gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk 4-12 jaar van GGD GHOR Nederland. Tijdens de observatie zijn er 10 
kinderen aanwezig en 1 beroepskracht. 
 
De kinderen komen vanuit de basisschool zelf naar de tussenruimte voor de BSO, de beroepskracht 
wacht hen daar op en checkt of iedereen aanwezig is. Nadat de kinderen hun tassen, jassen en 
persoonlijke spullen hebben opgeborgen en wat stoom hebben afgeblazen van school, wordt er aan 
tafel gezamenlijk iets gedronken en gegeten. Er heerst een ontspannen en open sfeer in de groep; 
de kinderen zitten ontspannen aan tafel en praten samen over de dag en over de aanstaande 
vakantie. Ze zijn opgewekt en vrolijk. Er worden over en weer grappen gemaakt en gelachen. 
 
De aanwezige beroepskracht heeft een respectvolle houding naar de kinderen. Er is een goede 
interactie tussen de kinderen en de beroepskracht, er wordt volop met elkaar 
gecommuniceerd waarbij de beroepskracht goed aansluit op de belevingswereld van de kinderen. 
Een kind, dat aanvankelijk wat stiller is wordt ook bij de groep betrokken, doordat de 
beroepskracht gerichte vragen aan het kind stelt. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag, 
zoals op elkaar wachten tijdens het eten en anderen laten uitpraten. 
 
De kinderen kunnen deelnemen aan de activiteit die wordt aangeboden, er is vrij spel voor 
kinderen die niet willen meedoen aan de activiteit. Op de BSO worden veel educatieve spellen 
gespeeld. Men heeft onder meer de bordspelen Scrabble, Rummikub en Monopoly. Als een kind wil 
gaan kleuren pakt ze zelfstandig de klapper met kleurplaten. 
 
In de groepsruimte zijn diverse activiteitenhoeken en er zijn kasten met speelgoed geschikt voor 
diverse leeftijden (4-13 jaar). Er is een zithoek met Wii, een auto-mat met garage, een ‘winkeltje’, 
een 'keukentje' en constructiemateriaal zoals Lego en Kapla. Bij de entree van de groepsruimte 
staat een kast men spelletjes en in de muurkast ligt knutselmateriaal. 
 
De kinderen leren rekening met elkaar houden. Zo mogen ze om beurten op de Playstation. Men 
draagt er ook zorg voor dat de kinderen elkaar waar mogelijk helpen. De kinderen zijn 
ondernemend en trekken hun eigen plan, daar waar nodig weten ze de beroepskracht te vinden. 
De beroepskracht geeft de kinderen de nodige ruimte en observeert tijdens het spel. 
De beroepskracht maakt bij iedere situatie een afweging wanneer hulp nodig is en wanneer het 
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kind het zelf kan oplossen. Voor de kinderen is het duidelijk wat de regels zijn op de BSO en wat er 
verwacht wordt. Kinderen spreken elkaar hier ook op aan.  
 
Verder is waargenomen dat: 
 de beroepskracht de signalen van het kind ziet en er betrokken op reageert; 
 de beroepskracht een actieve houding naar kinderen heeft (kijken, documenteren, 

ondersteunen en meespelen) en interactie stimuleert; 
 de kinderen deel uit maken van een groep waarbij ook ruimte is voor individuele aandacht; 
 de beroepskracht kinderen de kans geeft om conflicten zelf op te lossen; als het nodig is wordt 

er ingegrepen; 
 de omgangsregels in de BSO erop zijn gericht dat iedereen elkaar en de omgeving met respect 

behandelt. Er wordt samen afgesproken hoe gewenst gedrag eruit ziet. 
 
Conclusie 
De beroepskrachten handelen conform de vier basisdoelen en de uitgangspunten in het 
pedagogisch plan. De houder biedt verantwoorde buitenschoolse opvang, rekening houdend met de 
ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskracht) 
 Observatie(s) 
 Pedagogisch beleidsplan (Wee-Play Posterholt) 
 

Personeel en groepen 
Binnen dit onderdeel zijn voorwaarden van de volgende items getoetst: 
 
 VOG en Personenregister 
 Opleidingseisen 
 Aantal beroepskrachten 
 Inzet pedagogische beleidsmedewerkers 
 Stabiliteit van de opvang 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De inschrijvingen van de beroepskrachten op deze locatie zijn gecontroleerd. Deze personen zijn 
ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. Ook de voor deze locatie 
aangewezen pedagogisch coach is in het personenregister kinderopvang ingeschreven en 
gekoppeld aan de houder. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De beroepskrachten en de voor deze locatie aangestelde pedagogisch coach, beschikken over een 
voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 

Aantal beroepskrachten 

Uit een steekproef van presentielijsten en het personeelsrooster (maand juni) blijkt dat de houder 
voldoende personeel inzet voor het aantal kinderen in de groep. 
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Bij de berekening van de minimaal in te zetten beroepskrachten wordt gebruik gemaakt van de 
rekentool (1.ratio.nl). 
 
De BSO zit inpandig met het kinderdagverblijf, waardoor er altijd minimaal 2 medewerkers in het 
gebouw aan het begin (VSO) en eind van de dag (BSO) aanwezig zijn. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Op de locatie is formatie beschikbaar voor pedagogische beleidsontwikkeling én voor coaching van 
de pedagogisch medewerkers. Bij de verdeling is rekening gehouden dat iedere beroepskracht 
jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de verdeling van de verplichte minimaal aantal uren van de pedagogisch 
beleidsmedewerker en de wijze waarop deze wordt ingezet. Of iedere beroepskracht ook jaarlijks 
coaching ontvangt kan pas na 2019 worden beoordeeld. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op de BSO wordt gewerkt met 1 basisgroep 'Happy Kids' met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. 
Elk kind heeft een vaste mentor. De mentor is een vaste beroepskracht van het kind en bespreekt 
de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskracht) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Plaatsingsoverzicht 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen dit onderdeel zijn voorwaarden van de volgende items beoordeeld: 
 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen. 
 
De aanwezige beroepskracht is in het bezit van een geldig certificaat. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de gestelde voorwaarde. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Met ingang van 1 januari 2019 werkt BSO Wee-Play volgens het protocol ‘Kindermishandeling en 
grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’. Dit is uitgebreid met een afwegingskader. 
 
Uit een gesprek met de aanwezige beroepskracht blijkt deze op de hoogte is van de meldcode 
kindermishandeling. De beroepskracht kan benoemen wat de taken zijn indien er een vermoeden is 
van kindermishandeling.  
 
Opmerking 
Tijdens het gesprek over de diverse 'routes', zoals een delict of geweld begaan door een collega, 
grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling en de aangifteplicht bij de politie, blijkt dat 
er binnen het team meer aandacht besteed mag worden aan deze onderwerpen. De houder dient 
deze kennis te bevorderen. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de gestelde voorwaarden. De houder dient bovenstaande 
opmerking ter harte te nemen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskracht) 
 Observatie(s) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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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, 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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten 

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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een basisgroep 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt 
dit schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 
gestelde nadere regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 
art 8 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 
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Wee-Play (bso) te Posterholt 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Wee-Play (bso) 
Website : http://www.wee-play.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000009019812 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Wee-Play 
Adres houder : Schaapsweg 26b 
Postcode en plaats : 6077CG Sint Odiliënberg 
Website : www.wee-play.nl 
KvK nummer : 12062153 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Graaf 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Roerdalen 
Adres : Postbus 6099 
Postcode en plaats : 6077ZH SINT ODILIENBERG 
 

Planning 
Datum inspectie : 27-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 23-08-2019 
Zienswijze houder : 26-08-2019 
Vaststelling inspectierapport : 26-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 02-09-2019 
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Wee-Play (bso) te Posterholt 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze inspectierapport BSO Posterholt, 2019 
  
Wij vinden het prettig en zijn trots dat zichtbaar is dat ons pedagogisch klimaat goed is en er een 
gezellige en positieve sfeer hangt. Hier wordt veel tijd en aandacht aan geschonken en onze 
pedagogisch medewerkers kunnen dit goed gestalte geven. 
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