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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd 

toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze 

inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.  

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het kindercentrum 

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per 

domein verder uitgewerkt. 

  

Algemeen: 

Buitenschoolse opvang Windkracht is gevestigd in de polder en biedt agrarische kinderopvang. De locatie is 

geregistreerd sinds 2015 in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In de directe 

nabijheid is een kinderdagverblijf van dezelfde organisatie gevestigd. 

Buitenschoolse opvang Windkracht staat geregistreerd voor 28 kindplaatsen; op dit moment bestaat de 

locatie uit één basisgroep van 10 kinderen van 4-13 jaar. De locatie beschikt over meerdere 

basisgroepsruimtes en een grote buitenspeelruimte. 

  

Inspectiegeschiedenis: 

 In 2015 (augustus) heeft een voorinspectie plaatsgevonden. 

 In 2015 (november) voldeed de houder aan alle geïnspecteerde voorwaarden. 

 In 2016 is tijdens het jaarlijkse onderzoek één overtreding geconstateerd; er is geen oudercommissie 

ingesteld. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen: 

De houder voldoet aan alle voorwaarden die bij deze jaarlijkse inspectie zijn onderzocht. 

  

Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan. 

  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

  

 

Pedagogisch beleid 

 

Er is op deze locatie een pedagogisch beleidsplan aanwezig. De houder heeft daarnaast een pedagogisch 

werkplan dat specifiek voor deze locatie geschreven is, opgesteld. 

  

Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot een beschrijving van de indeling van de 

basisgroep, de werkwijze omtrent het ophalen van school en de wijze waarop gebruik gemaakt kan worden 

van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 

  

De houder heeft het aangepaste document binnen de gestelde termijn toegestuurd aan de toezichthouder. 

Aan de gestelde eisen wordt nu voldaan. 

 

 

Pedagogische praktijk 

 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het Veldinstrument 

Observatie Kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het 

onderzoek op locatie geconstateerd. Na de cursief weergegeven beschrijving uit het veldinstrument volgt 

een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 

  

Tijdens de observatie is geconstateerd dat de pedagogische praktijk voldoet aan de vier pedagogische 

doelen: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, overdracht van normen en waarden en sociale 

competentie. 

  

Uit observatie en interview met de beroepskrachten blijkt dat de beroepskrachten conform pedagogisch 

beleidsplan werken in de praktijk. 

  

Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en inhoud 

van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag van een 

kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 

De beroepskrachten tonen interesse in de kinderen en voeren gesprekjes met hen.  

Een kind komt bijvoorbeeld binnen bij de BSO en laat zien dat zij kiezen heeft laten trekken. De 

beroepskracht stelt hier vragen over en komt kijken: "Ohh, heb je dat vanmorgen laten doen?" 

  

Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur en plezier. 

Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. 

Er vinden diverse activiteiten plaats gedurende de middag. De kinderen kunnen buiten in de zandbak spelen 

en een paar kinderen zijn aan het voetballen met een grote dobbelsteen. Kinderen halen gezamenlijk 

groenten uit de groentetuin en daarna wordt er met de hele groep groentesoep klaargemaakt in de 

binnenruimte. 

  

Sociale competentie 

De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen. Op 

passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars kennis en kunde. 

De kinderen maken samen groentesoep. Eerst halen kinderen met elkaar de benodigdheden uit de 

groentetuin van de buitenruimte. Er worden preien, uien, paprika's en tomaten mee naar binnen genomen. 

Daar gaan de kinderen samen alle groenten snijden op snijplankjes. Ieder kind helpt mee. 
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Overdracht van normen en waarden 

Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze. 

Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en behoefte van 

individuele kinderen.  

Indien nodig helpen de beroepskrachten herinneren aan de geldende afspraken en regels. Tijdens het maken 

van de groentesoep, vragen de beroepskrachten aan de meisjes met lang haar, of zij even een staart in hun 

haren willen maken. Wanneer kinderen in de zandbak aan het spelen zijn, heeft de beroepskracht aan dat de 

kinderen beter even laarzen aan kunnen trekken, omdat ze nieuwe schoenen aan hebben. 

  

 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (Beroepskrachten) 

 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan (10 oktober 2017) 
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Personeel en groepen 

 

  

 

Verklaring omtrent het gedrag 

 

De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent gedrag en de arbeidsovereenkomsten steekproefsgewijs 

ingezien. Zij voldoen aan de gestelde eisen. 

 

 

Passende beroepskwalificatie 

 

De toezichthouder heeft de diploma's van de beroepskrachten steekproefsgewijs ingezien. Zij voldoen aan 

de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de CAO kinderopvang. 

 

 

Opvang in groepen 

 

Op deze locatie wordt gewerkt met een basisgroep van maximaal twintig kinderen in de leeftijd van vier tot 

dertien jaar. 

  

De omvang en samenstelling van de basisgroep voldoet aan de gestelde eisen. 

 

 

Beroepskracht-kindratio 

 

De toezichthouder heeft de kindaanwezigheidslijsten en de werkroosters van de beroepskrachten 

steekproefsgewijs ingezien van week 35 t/m 39. 

  

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan. 

 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 

Op deze locatie wordt de voorgeschreven voertaal gesproken; de Nederlandse taal. 

 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (Beroepskrachten) 

 Observaties 

 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 

 Arbeidscontracten 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 

kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de wijze 

waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de 

ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en 

waarden aan kinderen plaatsvindt. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de werkwijze, 

de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch beleidsplan 

aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 6 en 7 en art 7 lid 1c Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe ondersteuning 

is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe ondersteuning 

is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de 

beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze 

waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien meertalige opvang wordt verzorgd bevat het pedagogisch beleidsplan in duidelijke en observeerbare 

termen een beschrijving van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt 

vormgegeven. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub k Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke 

competentie te komen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale 

competentie te komen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn 

in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 2013. 

(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan 

twee maanden. 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang van de 

werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee jaar. 

De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte 

van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 

(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich 

op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang 

en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het 

basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   

OF 

De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het 

basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de 

groep bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend 

met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   

OF 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de 

groep bedraagt ten minste: 

- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten 

aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één 

beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen ten 

hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens de beroepskracht-

kindratio vereist is. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 

Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Windkracht 4-12 

Aantal kindplaatsen : 28 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Johanna Magdalena Geijs 

KvK nummer : 22060844 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zeeland 

Adres : Postbus 345 

Postcode en plaats : 4460 AS GOES 

Telefoonnummer : 0113-249400 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Fienee 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Borsele 

Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 4450 AA HEINKENSZAND 

 

Planning 

Datum inspectie : 02-10-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 09-11-2017 

Zienswijze houder : 22-11-2017 

Vaststelling inspectierapport : 23-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 23-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 23-11-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Dank voor uw rapport betreffende het inspectiebezoek op onze locatie Lageweg 6 voor BuitenSchoolse 

Opvang Windkracht 4-12, met de natuur als onuitputtelijke inspiratiebron. Alles staat bij ons in het teken 

van groen beleven en groen doen. 

Uw rapport laat zien dat onze opvang bovendien voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




