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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.

Beschouwing
Op 2 december 2021 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang HappyKids 't Kasteeltje in
Hoofddorp.
Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang
getoetst.
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum BSO HappyKids 't Kasteeltje volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in
het rapport per domein verder uitgewerkt.
Toevoeging Covid-19
Opgemerkt moet worden dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode dat er sprake is van
een wereldwijde uitbraak van Covid-19. Om die reden heeft er met betrekking tot dit onderzoek
geen locatiebezoek plaatsgevonden en zijn de voorwaarden niet in de praktijk getoetst. Het
onderzoek heeft zich beperkt tot een documentenonderzoek, aangevuld met een telefonisch
interview met de leidinggevende en een beroepskracht en overige nagestuurde informatie.
De toezichthouder heeft ondermeer getoetst of de houder voldoende maatregelen heeft getroffen
om verspreiding van ziektes tegen te gaan waarbij met name gekeken is of de belangrijkste RIVMrichtlijnen wat betreft hygiëne en binnenklimaat zijn uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat de
houder voldoende maatregelen heeft getroffen om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te
waarborgen en dat het aannemelijk is dat de maatregelen voldoende worden uitgevoerd.
Feiten over BSO HappyKids 't Kasteeltje
BSO HappyKids 't Kasteeltje biedt opvang aan kinderen van 4-13 jaar. De locatie is geregistreerd
met 250 kindplaatsen.
BSO HappyKids 't Kasteeltje is onderdeel van is onderdeel van HappyKids, een organisatie met
verschillende locaties voor buitenschoolse opvang en andere opvangvormen in Hoofddorp en
Nieuw-Vennep.
Belangrijkste bevindingen en herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de volgende voorwaarde onvoldoende is nageleefd:


Pedagogisch beleid

Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden om een herstelafspraak te maken.
De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na herbeoordeling blijkt dat voldaan
wordt aan de gestelde voorwaarde.
Een nadere toelichting staat in het inspectierapport beschreven bij de betreffende voorwaarden.
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De houder heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen en deze is
ongewijzigd toegevoegd aan het inspectierapport.

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
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Dit bestaat uit een algemeen
pedagogisch beleid en een locatiespecifiek werkplan. Tijdens dit jaarlijks onderzoek is getoetst of
de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch beleid.
Het pedagogisch beleidsplan is tijdens dit onderzoek niet inhoudelijk beoordeeld.
In verband met Covid-19 heeft er geen locatiebezoek met de daarbij behorende pedagogische
observatie plaatsgevonden.
De werkwijze in de praktijk komt niet overeen met de beschrijving in het pedagogisch werkplan.
In het Pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang 't Kasteeltje komt de beschrijving van een
aantal groepen wat betreft de leeftijden van de kinderen en derhalve de opvang van het maximaal
aantal kinderen van een aantal groepen niet overeen.
Het beschrijven van de maximum aantal kinderen van de samengevoegde groepen is niet
opgenomen in het Pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang 't kasteeltje.
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

De
De
De
De
De

Ridderzaal 4-12 jaar, maximum aantal kinderen 20
Schatkamer 4-12 jaar, maximum aantal kinderen 22
Binnenplaats 4-12 jaar, maximum aantal kinderen 22
Balzaal 4-12 jaar, maximum aantal kinderen 22
Wensput 4-12 jaar, maximum aantal kinderen 20

Herstelaanbod
De houder is middels een herstelaanbod in de gelegenheid gesteld om de beschrijvingen van de
basisgroepen met betrekking tot de samenstelling, de leeftijden en het maximum aantal kinderen
aan te passen in het pedagogisch beleid.
Tevens is middels een herstelaanbod de houder in de gelegenheid gesteld om de beschrijvingen
voor het maximaal aantal op te vangen kinderen van de samengevoegde basisgroepen op de
woensdag en de vrijdag in het pedagogisch beleid aan te passen zodat aan de voorwaarden wordt
voldaan.
De houder heeft een aangepast pedagogisch beleidsplan toegestuurd. In het aangepaste
beleidsplan staat het concreet beschreven. De beschrijving voldoet aan de getoetste voorwaarden.
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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
Vanwege covid-19 (landelijke en regionale besmettingscijfers) heeft er geen locatiebezoek
plaatsgevonden met de daarbij behorende observatie van de pedagogische praktijk. Daardoor is
tijdens dit onderzoek niet getoetst of verantwoorde opvang wordt geboden.
Per pedagogisch basisdoel staan in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal
observatiecriteria waar de toezichthouder zich op richt. De pedagogische praktijk is onderzocht
door middel van een telefonisch interview met een beroepskracht.
Tijdens het interview van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit
veldinstrument is gebaseerd op de 4 pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang (Riksen
Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004).
De beroepskracht heeft enkele voorbeelden gegeven hoe op BSO HappyKids t Kasteeltje uitvoering
wordt geven aan het beleid en de vier pedagogische basisdoelen.
Op basis van dit gesprek lijkt er sprake te zijn van verantwoorde opvang.

Gebruikte bronnen









Interview houder (telefonisch locatieverantwoordelijke 02-12-2021)
Interview anders namelijk: (telefonisch beroepskracht 02-12-2021)
Website
Pedagogisch beleidsplan (Algemeen Pedagogisch beleidsplan BSO, februari 2021)
Pedagogisch werkplan (HappyKids BSO 't Kasteeltje, november 2021 en december 2021)
Notulen teamoverleg (06-12-2021 teambespreking aanpassing Pedagogisch werkplan BSO 't
Kasteeltje)
Pedagogisch werkplan BSO 't kasteeltje (aangepast december 2021)
Mail Oudercommissie met betrekking tot toestemming aanpassing Pedagogisch werkplan BSO
't Kasteeltje december 2021
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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 personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister en
voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder.
Dit is gebaseerd op basis van een steekproef van de personen die ingezet zijn op de dag van de
inspectie.
Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten sinds het vorige inspectiebezoek d.d. 9-122019 getoetst, alsmede de beroepskrachten in opleiding, de stagiairs en de pedagogisch
beleidsmedewerker die coachingswerkzaamheden verricht.
Opleidingseisen
Beroepskwalificatie
De beroepskwalificatie is getoetst van de beroepskrachten die ingezet zijn op de dag van de
inspectie. Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten, werkzaam sinds het vorige
inspectiebezoek d.d. 9-12-2019, getoetst.
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker
De persoon die als pedagogisch coach wordt ingezet beschikt over een voor de werkzaamheden
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek heeft de houder voldoende beroepskrachten ingezet voor
het aantal kinderen dat wordt opgevangen op de BSO.
In afwijking hiervan worden er maximum een half uur per dag, vanaf het moment van ophalen van
de kinderen tot sluitingstijd, minder beroepskrachten ingezet. Gedurende deze uren wordt ten
minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet.
Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het aantal in te zetten beroepskrachten.
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Maximaal een derde deel van de in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in
opleiding.
Inzet van beroepskrachten in opleiding, pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en/of stagiairs
Er worden beroepskrachten in opleiding en stagiairs ingezet op de locatie. De beroepskrachten in
opleiding worden intallig en boventallig ingezet. De formatieve inzet van beroepskrachten in
opleiding is schriftelijk vastgelegd waarbij rekening is gehouden met de opleidingsfase en
informatie vanuit de opleiding. Zij worden ingezet volgens de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
Op de dag van de inspectie wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de inzet van
beroepskrachten in opleiding.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in 10 basisgroepen. De maximale groepsgrootte is 20 tot 30 kindplaatsen.
Ieder kind is op basis van leeftijd en groepssamenstelling van de BSO geplaatst in de bijbehorende
basisgroep.
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. Er wordt
voldaan aan de maximale groepsgrootte en elk kind wordt opgevangen in een vaste basisgroep.
Naam Groep

De
Poortwachters

Aantal
kinderen
aanwezig
17

Maximum
aantal
kinderen
20

Aantal
beroepskrachten
benodigd
2

Aantal
beroepskrachten
aanwezig
2

De Ridderzaal

18

20 (was
22)

2

2

De
Schatkamer

19

20 (was
22)

2

2

De
Binnenplaats

16

20 (was
22)

2

2

De Balzaal

18

20 (was
22)

2

De Wensput

8

20

2

De Ruiters

16

24

2

2

De Valkeniers

18

24

2

2

De
Kasteeltuin

18

24

2

Het Koetshuis

21

30

3

2 en een
boventallige
stagiair
1

2 en een
boventallige
stagiair
2

Leeftijd
Kinderen
4 tot 4,5
jaar (was
4-6)
4 tot 7
jaar (was
4-12)
4 tot 7
jaar (was
4-12)
4 tot 7
jaar (was
4-12)
4 tot 7
jaar (was
4-12)
4 tot 7
jaar (was
4-12)
7 tot 13
jaar
7 tot 13
jaar
7 tot 13
jaar
7 tot 13
jaar
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Op woensdag en vrijdag voegen er groepen samen.
Op woensdag voegen de groepen Koetshuis, Valkeniers, Ruiters en de Kasteeltuin samen: de
groep: Woensdag 1. Deze groepen worden opgevangen in het lokaal ‘kidsclub’.
De groepen Poortwachters, Schatkamer en de Wensput voegen samen in de groep: Woensdag 2.
Deze kinderen worden opgevangen in het lokaal ‘Poortwachters’
De groepen Binnenplaats, Ridderzaal en Balzaal worden samengevoegd in de groep: Woensdag 3.
Deze kinderen worden opgevangen in het lokaal ‘Spelletjes’
Op vrijdag voegen de groepen Koetshuis, Valkeniers, Ruiters en de Kasteeltuin samen: de groep
Vrijdag 1. Deze kinderen worden opgevangen in het lokaal ‘Kidsclub’.
De groepen Schatkamer, Wensput en Balzaal voegen samen: de groep Vrijdag 2. Deze kinderen
worden opgevangen in het lokaal ‘Knutsel’.
De groepen Binnenplaats en Schatkamer voegen samen: de groep Vrijdag 3. Deze kinderen
worden opgevangen in het lokaal ‘Spelletjes’.
De Poortwachters worden op vrijdag in hun eigen lokaal opgevangen.
Uit het aangepaste Pedagogisch werkplan BSO 't Kasteeltje, december 2021:
"Aanpassing in het beleid: 3. Basisgroepen op deze locatie
Groep de Poortwachters (4-5) Dit is de instroomgroep. Hier verblijven dagelijks maximaal 20
kinderen van 4-5 jaar.
Groep De Ridderzaal; (4-6); Hier zijn per dag maximaal 20 kinderen met 2 pedagogisch
medewerkers.
Groep De Schatkamer (4-6); Hier zijn per dag maximaal 20 kinderen met 2 pedagogisch
medewerkers.
Groep de Binnenplaats (4-6); Hier zijn per dag maximaal 20 kinderen met 2 pedagogisch
medewerkers.
Groep de Balzaal (4-6); Hier zijn per dag maximaal 20 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers.
Groep de Wensput (4-6); Hier zijn per dag maximaal 20 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers
Groep de Kasteeltuin (7-12 jaar); Hier zijn per dag maximaal 24 kinderen met 2 pedagogisch
medewerkers
Groep de Ruiters (7-12 jaar); Hier zijn per dag maximaal 24 kinderen met 2 pedagogisch
medewerkers
Groep de Valkeniers (7-12 jaar); Hier zijn per dag maximaal 24 kinderen met 2 pedagogisch
medewerkers
Groep het Koetshuis (7-12 jaar); Hier zijn per dag maximaal 30 kinderen met 3 pedagogisch
medewerkers

Op woensdag voegen de groepen Koetshuis, Valkeniers, Ruiters en de Kasteeltuin samen in de
groep: Woensdag 1. Deze groepen worden opgevangen in het lokaal ‘kidsclub’. Op deze groep
worden maximaal 24 kinderen opgevangen met 2 pedagogisch medewerkers.
En de groepen Poortwachters, Schatkamer en de Wensput in de groep : Woensdag 2. Deze
kinderen worden opgevangen in het lokaal ‘Poortwachters’ Op deze groep worden maximaal 20
kinderen opgevangen met 2 pedagogisch medewerkers.
En de groepen Binnenplaats, Ridderzaal en Balzaal in de groep: Woensdag 3. Deze kinderen
worden opgevangen in het lokaal ‘Spelletjes’ Op deze groep worden maximaal 20 kinderen
opgevangen met 2 pedagogisch medewerkers.
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Op vrijdag voegen de groepen Koetshuis, Valkeniers, Ruiters en de Kasteeltuin samen in de groep
Vrijdag 1. Deze kinderen worden opgevangen in het lokaal ‘Kidsclub’. Op deze groep worden
maximaal 24 kinderen opgevangen met 2 pedagogisch medewerkers.
De groepen Schatkamer, Wensput en Balzaal in de groep Vrijdag 2. Deze kinderen worden
opgevangen in het lokaal ‘Knutsel’. Op deze groep worden maximaal 20 kinderen opgevangen met
2 pedagogisch medewerkers.
En de groepen Binnenplaats en Schatkamer in de groep Vrijdag 3. Deze kinderen worden
opgevangen in het lokaal ‘Spelletjes’. Op deze groep worden maximaal 20 kinderen opgevangen
met 2 pedagogisch medewerkers.
De Poortwachters worden op vrijdag in hun eigen lokaal opgevangen. Op deze groep worden
maximaal 10 kinderen opgevangen met 1 pedagogisch medewerker".
Gebruikte bronnen












Interview houder (telefonisch locatieverantwoordelijke 02-12-2021)
Observatie(s) (telefonisch gesprek met 2 beroepskrachten 2-12-2021)
Personenregister Kinderopvang
Website
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL
Presentielijsten (week 48: 29 november tot en met 3 december)
Personeelsrooster (week 48:29 november tot en met 3 december)
Pedagogisch beleidsplan (Algemeen Pedagogisch beleidsplan BSO, februari 2021)
Pedagogisch werkplan (HappyKids BSO 't Kasteeltje, november 2021 en december 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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 )
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.
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)
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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 )

12 van 14
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-12-2021
BSO HappyKids 't Kasteeltje te Hoofddorp

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO HappyKids 't Kasteeltje

Website

: http://www.happykids.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000019275110

Aantal kindplaatsen

: 250

Gegevens houder
Naam houder

: HappyKids Kinderopvang B.V.

Adres houder

: Postbus 787

Postcode en plaats

: 2130 AT Hoofddorp

KvK nummer

: 34154944

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Kennemerland

Adres

: Postbus 5514

Postcode en plaats

: 2000 GM Haarlem

Telefoonnummer

: 023-5159500

Onderzoek uitgevoerd door

: J. Doorenbosch

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Haarlemmermeer

Adres

: Postbus 250

Postcode en plaats

: 2130 AG HOOFDDORP

Planning
Datum inspectie

: 02-12-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 14-12-2021

Vaststelling inspectierapport

: 20-12-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 20-12-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 20-12-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 20-12-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Beste lezer van dit rapport,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om kort te reageren.
We zijn er trots op dat ons team op BSO 't Kasteeltje een fijne BSO weet te realiseren waar
kwalitatief goede opvang wordt geboden. Dagelijks wordt er hard gewerkt aan het behouden van
die kwaliteit, maar ook aan het verder ontwikkelen van ons aanbod. Dit is het resultaat van een
vruchtbare samenwerking tussen het team van pedagogisch medewerkers en leidinggevenden, de
oudercommissie, de ouders en kinderen, en de GGD, als adviserende en ondersteunende partij. We
hopen deze samenwerking zo voort te zetten!

Namens HappyKids,
Mandy van der Wal
Vestigingsmanager
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