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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 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 

Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang.   
De kwaliteitseisen hebben betrekking op onder andere de administratie, het pedagogisch beleid en 

verantwoorde opvang, inzet van voldoende gekwalificeerd personeel, stabiliteit van de opvang van 
kinderen, veiligheid en gezondheid, de accommodatie en ouderrecht. Jaarlijks worden alle 

kindercentra (minimaal) éénmaal bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang door een 
toezichthouder van de GGD.  

  

Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  

Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items.  
  

Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoorde lijkheden voor het toezicht 

en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl.  
  

Locatie 
Buitenschoolse opvang (BSO) Fun4kids biedt opvang aan kinderen in 3 basisgroepen.  

De BSO maakt gebruik van 6 verschillende groepsruimtes. Twee van deze ruimtes worden in de 
ochtend gebruikt voor de peuteropvang, tevens ook een locatie van dezelfde houder (Fun4kids). 

BSO Fun4kids staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 80 

kindplaatsen. 
  

Inspectiegeschiedenis 
 Een onderzoek voor registratie heeft plaatsgevonden op 13 mei 2019. Aan de getoetste 

voorwaarden werd voldaan. Het advies aan de gemeente Schagen werd gegeven om de locatie 

op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 
 Een jaarlijks onderzoek heeft in plaats van een onderzoek na registratie plaatsgevonden op 19 

augustus 2019. Hierbij zijn alle voorwaarden meegenomen ter beoordeling. Aan de getoetste 
voorwaarden werd voldaan. 

 Een jaarlijks onderzoek heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2020. Aan de getoetste 
voorwaarden werd voldaan. 

 Een jaarlijks onderzoek heeft plaatsgevonden op 21 mei 2021. Ivm de lockdown tijdens de 

corona pandemie betreft dit onderzoek een documenten onderzoek en heeft er geen praktijk 
onderzoek plaatsgevonden.  

  
De inspectierapporten zijn in te zien op landelijkregisterkinderopvang.nl.  
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Onderzoek 
Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de beroepskrachten en er 

hebben observaties plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de  
nodige documenten ingezien. De bevindingen zijn besproken met de beroepskrachten en de 

houder.   
  

Conclusie  

In eerste instantie werd niet aan alle getoetste voorwaarden voldaan. Een tekortkoming werd 
geconstateerd op een voorwaarde binnen het item 'Veiligheid en gezondheid'. De toezichthouder 

heeft de houder de mogelijkheid geboden om de tekortkomingen te herstellen binnen de 
onderzoeksperiode van deze inspectie. 

  

Er zijn, binnen de herstelperiode die door de toezichthouder is geboden, maatregelen genomen 
door de houder. Hiermee is alsnog aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

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 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of deze locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

 

De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan voor BSO Fun4Kids Schagen, waarin een 
vertaalslag is gemaakt naar de praktijk van de opvang. 

 
De uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan en andere (pedagogische) beleidsstukken 

worden onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten door middel van onder andere 
teamoverleggen en feedback van de houder, tevens de pedagogisch coach.  

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of de houder zorg draagt voor verantwoorde opvang. 
Hierbij dient de houder rekening te houden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich 

bevinden en zorgen dat: 

 
 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  
 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   

 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   

 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  
 

Voor de beoordeling van het bieden van verantwoorde kinderopvang is het openbare 
‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra’ gebruikt. Indicatoren uit dit 

veldinstrument worden cursief weergegeven. 
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De observatie heeft plaatsgevonden in de middag bij basisgroepen 1 en 2 tijdens een eet- en 
drinkmoment en een moment van vrij spel.  

 
Indicator: 

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.  

 
Praktijkvoorbeeld: 

Het is tijd voor vrij spel. De kinderen zijn buiten aan het spelen. Zo speelt een aantal kinderen bij 
de glijbaan, in de zandbak, speelt een aantal kinderen met de voetbal en spelen kinderen met 

kleine fietsen. Ook is een kind aan het spelen met de skippybal en een ander kind speelt weer met 

een springtouw. De meeste kinderen spelen samen met elkaar en een enkeling speelt alleen.  
De kinderen laten elkaar trucjes zien zoals de bal hoog houden of snel met de skippybal ergens 

komen. De kinderen lachen met elkaar en samen met de beroepskrachten. 
 

Indicator: 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam. In het contact met 

het kind wordt die kennis gebruikt.   

 
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 

afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt  
 

Praktijkvoorbeeld: 

Als het tijd is voor het eet- en drinkmoment, vertelt de beroepskracht aan de kinderen wat er 
allemaal voor beleg is en wat er op de rijstwafel of beschuit genomen kan worden. Ze noemt van 

elk kind de voornaam en vraagt wat het kind op de rijstwafel of beschuit wil. De kinderen die klaar 
zijn met eten, vragen of zij naar buiten mogen om te spelen. De beroepskracht geeft aan dat de  

afspraak is dat als zij helemaal klaar zijn met eten, dit wel mag. De kinderen knikken en eten de 
laatste happen van de rijstwafel/beschuit en gaan vervolgens samen met een van de 

beroepskrachten naar buiten. Een paar kinderen zitten nog aan tafel en zijn nog aan te eten.  

De beroepskracht spreekt met ze af, dat als zij ook klaar zijn met eten, zij ook naar buiten mogen 
om te spelen. Als deze kinderen klaar zijn, gaan ook zij naar buiten om te spelen.  

 
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. 

Tijdens het inspectiebezoek is aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 
 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Pedagogische praktijk binnen- en buitenruimte) 

 Pedagogisch beleidsplan (Versie februari 2022) 
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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. 
 

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 

Gebleken is dat personen die structureel werkzaam zijn op de locatie en personen die vanuit hun 
functie toegang hebben tot informatie over de kinderen zijn ingeschreven in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK). 
 

De houder draagt zorg voor de koppeling in het PRK, inclusief zichzelf. 

 
Personen die in dienst treden vangen de werkzaamheden aan nadat de koppeling met de houder is 

voltooid. 
 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn steekproefsgewijs getoetst. 

De kwalificaties van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach zijn beoordeeld.  
 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

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

stagiaires 

Tijdens het onderzoek is de beroepskracht-kindratio(BKR) beoordeeld. Er is een steekproef 
genomen uit de presentielijsten van de afgelopen periode plus het bijbehorende dienstrooster. 

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

de basisgroep is conform de voorwaarden. 

 
Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting: 

 
Groep 1: 16 kinderen onder begeleiding van 2 beroepskrachten 

Groep 2: 13 kinderen van 7 plus onder begeleiding van 2 beroepskrachten 
Groep 3: 10 kinderen onder begeleiding van 1 beroepskracht. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

BSO Fun4kids biedt voor en na schoolse opvang aan 70 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar 

verdeeld, op dit moment, over 3 basisgroepen. 
 

 Basisgroep 1 met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar; 
 Basisgroep 2 met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar; 

 Basisgroep 3 met maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

 
Voor in de toekomst is het mogelijk een vierde basisgroep te starten voor maximaal 10 kinderen in 

de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 
 

Basisgroepen kunnen tijdens de vakantieperiode of studiedagen of als er weinig kinderen zijn in 

een basisgroep, worden samengevoegd.  
 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 
 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Pedagogische praktijk binnen- en buitenruimte) 
 Personenregister Kinderopvang (ingezien op locatie) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 
 Presentielijsten (Week 19, 2022) 

 Personeelsrooster (Week 19, 2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (Versie februari 2022) 
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Ingezien bij een eerdere inspectie) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 
 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. 
 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 
 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is het geheel aan protocollen, huisregels, werk- en 

gedragsafspraken en acties die een houder neemt of heeft genomen. 

 
De houder heeft voor dit kindercentrum het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid 

vastgelegd. Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij actief betrokken worden bij het 
opstellen, evalueren en actualiseren van het beleid. 

 

In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. 
 

Naast bovengenoemde positieve bevindingen, is onderstaande geconstateerd. 
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Praktijksituatie buitenruimte 
Ten tijde van het inspectieonderzoek spelen de kinderen buiten. Sinds een aantal weken mogen de 

kinderen ook op de parkeerplaats spelen. Deze is aan het einde afgezet met pionnen. Achter de 
pionnen is nog een deel parkeerplaats wat uitmondt naar de weg. Eén van de kinderen speelt om 

de pionnen heen en kijkt naar de auto's die voorbij rijden. De beroepskracht is op dat moment 
binnen en komt een paar minuten later terug. Op dat moment is de andere beroepskracht kinderen 

halen. 

Navraag bij de beroepskracht leert dat zij niet aan kan geven welke werkafspraken zijn gemaakt 
om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen, en kan deze niet tonen aan de 

toezichthouder. 
 

De situatie is besproken met de houder, waarop de houder aangeeft dat er wel afspraken zijn 

gemaakt omtrent de nieuwe situatie op de parkeerplaats. Deze zijn tijdens een teamoverleg in 
maart 2022 met de beroepskrachten besproken. De houder heeft de notulen aan de toezichthouder 

laten zien die van dit teamoverleg zijn opgesteld. Geconstateerd is dat de  beroepskrachten niet 
werken conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 
De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan. De houder heeft hier gebruik van 

gemaakt en binnen de gestelde termijn verschillende documenten toe gestuurd waarin duidelijk 

wordt dat de werkafspraken wederom met de beroepskrachten zijn doorgenomen en dat voor nu 
de afspraak is gemaakt dat het parkeerterrein niet meer gebruikt zal worden als extra speelplek, 

totdat andere veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de veiligheid van de kinderen zo veel 
mogelijk te waarborgen. 

Door deze maatregel is de veiligheid van de kinderen gewaarborgd. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 
 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Pedagogische praktijk binnen- en buitenruimte) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 

 Notulen teamoverleg (Teamoverleg 28 maart 2022) 
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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) 

 
 

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 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) 
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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) 

 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Fun4Kids 

Website : http://www.kdvfun4kids.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000042897041 

Aantal kindplaatsen : 80 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Kim Kuijper 

KvK nummer : 61819026 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 

Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 

Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw S.D  Commandeur 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Schagen 

Adres : Postbus 8 

Postcode en plaats : 1740 AA SCHAGEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 12-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 14-06-2022 

Zienswijze houder : 28-06-2022 

Vaststelling inspectierapport : 11-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 12-07-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 
Wij kunnen het vinden met de bevindingen van de inspectie tijdens het bezoek aan de BSO. We 

zijn blij dat de inspectie ziet dat de kinderen ontspannen, blij en vrolijk z ijn en genieten van de 

activiteiten die aangeboden worden. 
Onze medewerkers zijn erg betrokken bij de kinderen en veiligheid staat daarbij voor op. 

De situatie dat de BSO kinderen buiten de hekken spelen is met onze medewerkers besproken en 
wordt, zoals aangegeven in het rapport, pas weer herzien als er een goede en veilige afzetting aan 

het einde van het pad staat. 
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