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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. 
  
De toezichthouders van de GGD Zuid Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 
en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ naleven. 

De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 
verantwoorde kinderopvang. 
  
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op voorwaarden die het meest 
bijdragen aan de kwaliteit van de opvang, zoals de pedagogische praktijk, het aantal 
beroepskrachten op de groepen en hun diploma’s en verklaringen omtrent het gedrag. 

Dit is aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties. 
  

De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij Buitenschoolse Opvang 
De Boomhut - 't Huis te Maastricht. Na de feiten over deze buitenschoolse opvang volgen de 

belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Buitenschoolse opvang De Boomhut - 't Huis is één van de twee vestigingen van V.O.F. De 
Boomhut te Maastricht. Deze locatie is gevestigd in een ruim stadspand aan het Oranjeplein. 
De tweede verdieping en de zolderverdieping van dit pand worden verhuurd aan een 
huiswerkbegeleiding-bureau. 
  

De opvang volgt de gedachte van Janusz Korczak: 
‘Kinderen kunnen al heel veel zelf en wij moeten hen daarin heel serieus nemen!’ 
De visie is terug te zien in de dagelijkse praktijk alsook in de inrichting van de binnen- en 
buitenruimte. De houder biedt dagelijks meerdere uitdagende activiteiten aan. Daarnaast wordt 
ook gespecialiseerde opvang geboden, zoals struinen en muziekles/popband. 

  
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat deze locatie geregistreerd voor 

maximaal 62 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de basisschoolleeftijd. 
  
Bevindingen van het huidige onderzoek: 
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat niet alle getoetste voorwaarden voldoen aan de 
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

Er wordt niet voldaan aan een voorwaarde uit het onderdeel ‘Verklaring omtrent het Gedrag’ van 
het domein Personeel en groepen. 
  
Voor een uitgebreide beschrijving zie het betreffende domein. 
 
Reactie toezichthouder op zienswijze houder: 
Op 20 oktober 2017 heeft de toezichthouder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag ontvangen, 

aangevraagd voor de betreffende beroepskracht. Hiermee komt het advies tot handhaven te 
vervallen. 
 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘Pedagogisch klimaat’. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 Pedagogische praktijk 
  

Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, versie december 2014’. 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. 
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  

 

Pedagogische praktijk 
 
Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen 
besproken. 
  
Conclusie: 
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 

  
Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij BSO De Boomhut - 't 
Huis de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, 
overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
worden gewaarborgd. 
Onderstaande beschrijvingen en voorbeelden dienen ter illustratie van de conclusies per basisdoel. 

De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens het 
vrij spel binnen en buiten, de popgroep-activiteit en activiteit: pompoenen uithollen (Herfst, 
Halloween). 

Op het programma staat het thema 'Herfst en Halloween'. 
  
Emotionele veiligheid 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 

welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich veilig voelt, gaat het op 
ontdekking uit en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen en 
door positieve ervaringen kan een kind innerlijke groei doormaken. 
  
De beroepskrachten communiceren met de kinderen: 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 

bijzonderheden (bijv. karakter, hobby, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis 
gebruikt. 
  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep: 
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 

tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele veiligheid voldoende wordt gewaarborgd. 
  
Persoonlijke competentie 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 

omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
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gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 

  
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen: 
Er is sprake van een programma, waarbij (veel) ruimte is of gemaakt kan worden voor 

nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor gesprek en leermomenten.  
  
De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van 
activiteiten. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de persoonlijke competentie voldoende wordt gewaarborgd. 

  
Sociale competentie 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 

verantwoordelijkheid ontwikkelen. 

  
De kinderen zijn deel van de groep: 
De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen –en henzelf- ertoe 
doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren. 
  
Conclusie: 

Uit het onderzoek blijkt dat de sociale competentie voldoende wordt gewaarborgd. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken van 
de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Kinderopvang biedt een breder samenleving dan het 
gezin; kinderen komen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze 
samenleving kenmerkt. 

De groepssetting biedt daarom, in aanvulling op de socialisatie in het gezin, heel eigen 
mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht. 
  
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast: 

Beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind; er is geen sprake van discriminatie of 
uitsluiten. Kinderen mogen zijn wie zij zijn. Kinderen krijgen uitleg en begeleiding om met elkaars 

verschillen om te gaan. Er is gelegenheid om te oefenen met verschillende groepsrollen 
(aanvoerder, voorzitter, volger, grootste, beste, slimste) en kennis te maken met diversiteit in 
waarden en normen. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de overdracht van normen en waarden voldoende wordt gewaarborgd. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. F. van Kruining) 
 Interview (tijdens inspectiebezoek aanwezige pedagogische medewerkers) 
 Observaties (pedagogische praktijk, accommodatie en inrichting) 
 Website (https://www.bso-deboomhut.nl/) 
 Pedagogisch beleidsplan (PEDAGOGISCHE BELEID BSO 't Huis versie 2016) 
https://www.bso-deboomhut.nl/ggd-inspectie 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:  
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Beroepskwalificaties 
 Opvang in basisgroepen 
 Beroepskracht-kind-ratio 

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. 
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houders beschikken beiden over een geldige Verklaring omtrent het gedrag. 

  

Bij dit onderzoek zijn de Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van 7 aanwezige 
beroepskrachten en 1 chauffeur beoordeeld. 
  
De toezichthouder heeft geconstateerd dat 1 Verklaring omtrent het gedrag van een persoon 
werkzaam bij de onderneming niet voor aanvang van de werkzaamheden is overlegd. 
  

Bij wisseling van werkgever moet er een nieuwe VOG worden aangevraagd. De VOG moet worden 
overgelegd aan de houder en mag niet ouder zijn dan twee maanden voordat met de 
werkzaamheden wordt begonnen. 
  
Op 13-10-2017 heeft de houder een (elektronische) aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag voor 
betreffende medewerker ingediend bij Justis - Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

  
Conclusie: 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 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)  
   

 

Passende beroepskwalificatie 
 
Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de 7 aanwezige beroepskrachten beoordeeld. 
  
Conclusie: 
Deze diploma's voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 

 
Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in basisgroepen. De indeling is deels gemaakt op basis van de afkomstige 
school en deels op basis van de activiteit waar het kind voor is ingeschreven. Er zijn meerdere 
groepen die respectievelijk bestaan uit maximaal 20 of 10 kinderen. 
  

In elke groep is een vaste beroepskracht werkzaam. 
  
Conclusie: 
Kinderen worden opgevangen in vaste groepen met vaste beroepskrachten. 
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Beroepskracht-kindratio 

 
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
  

Tijdens dit onderzoek (schooldag) is de inzet van beroepskrachten per groep als volgt: 
  

Naam groep Aantal aanwezige 
kinderen 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Aantal benodigde 
beroepskrachten: 

tafel/keuken 11 2 2 

ronde tafel 9 1 1 

boven 13 2 2 

sporters 2 1 1 

popgroep-
activiteit 

  *1   

  Totaal 35 Totaal 7   

  
* Inzet van 1 muziekdocent voor de popgroep-activiteit. 
  

Conclusie: 
Houder zorgt voor inzet van voldoende medewerkers gezien leeftijd en aantal kinderen in de groep. 
Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. F. van Kruining) 
 Interview (tijdens inspectiebezoek aanwezige pedagogische medewerkers) 
 Observaties (pedagogische praktijk, accommodatie en inrichting) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 

criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder is op de hoogte van de aangescherpte ventilatie-eisen Bouwbesluit 2012 en de 
wijzigingen per 01-04-2017 voor de kinderopvang. 

  

Het is de taak van de houder om deze eisen in de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid op 
te nemen, de werkwijze in de praktijk te implementeren, te borgen en de beroepskrachten hierover 
te informeren en te instrueren. 
  
Risico's worden ondervangen in werkafspraken, huisregels en protocollen. Zo is er een huisregel 
opgesteld m.b.t. het gezamenlijk gebruik (BSO en huiswerkbegeleiding-bureau) van de 2e 

verdieping en toilet. 
  
Conclusie: 
De houder voldoet voor de getoetste voorwaarden aan de wettelijke eisen op het gebied van 
veiligheid en gezondheid. 
 

 
Meldcode kindermishandeling 
 
Binnen de organisatie is een aandachtsfunctionaris aangesteld. De meldcode is digitaal beschikbaar 
voor de medewerkers. De houder besteedt aandacht aan de meldcode tijdens teamvergaderingen. 

  
Uit interview blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van de inhoud en het gebruik van de 

meldcode en de meldplicht. 
  
Conclusie: 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de wettelijke meldplicht. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. F. van Kruining) 

 Interview (tijdens inspectiebezoek aanwezige pedagogische medewerkers) 
 Observaties (pedagogische praktijk, accommodatie en inrichting) 
 Huisregels/groepsregels (REGEL BETREFFENDE GEZAMENLIJK GEBRUIK 2E VERDIEPING EN 

TOILET) 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Informatie 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 

  
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders via een informatieboekje, de website, een intakegesprek, 
nieuwsbrieven en social media (Facebook). 

  

De houder plaatst de inspectierapporten op de eigen website: 
http://www.bso-deboomhut.nl/ggd-rapporten/ 
 
Conclusie:  
De houder voldoet voor het getoetste item aan de wettelijke eisen op het gebied van informatie 
aan de ouders. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Website (https://www.bso-deboomhut.nl/) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

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) 

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) 



 

11 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-10-2017 
BSO De Boomhut - 't Huis te Maastricht 

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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 

na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Boomhut - 't Huis 

Website : http://www.bso-deboomhut.nl 
Aantal kindplaatsen : 62 
 
Gegevens houder 
Naam houder : G.W.F. van Kruining en E.P. Huijskens 
Adres houder : Molenweg 4 

Postcode en plaats : 6225NC Maastricht 
Website : www.bso-deboomhut.nl 
KvK nummer : 14088799 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zuid Limburg 
Adres : Postbus 2022 
Postcode en plaats : 6160HA GELEEN 

Telefoonnummer : 046-8506666 
Onderzoek uitgevoerd door :  E.H.G. Gijsen - Matthieu 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Maastricht 
Adres : Postbus 1992 
Postcode en plaats : 6201BZ MAASTRICHT 

 
Planning 
Datum inspectie : 12-10-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 19-10-2017 
Zienswijze houder : 20-10-2017 
Vaststelling inspectierapport : 20-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-10-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-10-2017 
 

 

 



 

13 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-10-2017 
BSO De Boomhut - 't Huis te Maastricht 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Beste Anique, 
Hierbij stuur ik u de VOG van de beroepskracht door. 
Ik hoop dat u deze nog kunt meenemen in het definitieve rapport. 

Wilt u dit doorgeven aan Elly Gijsen. 
Met vriendelijke groet, 
Frans 
BSO DE BOOMHUT 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


