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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. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het onderzoek bij buitenschoolse opvang Best4Kids. 
Na de feiten over de buitenschoolse opvang volgen de belangrijkste bevindingen. 

  
De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan buitenschoolse opvang Best4Kids. De 
locatiemanager verklaart momenteel geen kinderen in de buitenschoolse opvang op te vangen. 
  
De locatiemanager geeft aan plannen in ontwikkeling te hebben om de buitenschoolse opvang 
opnieuw aantrekkelijk te maken voor ouders en kinderen. De komende maanden zal de houder zich 
in zetten om deze plannen te realiseren. 

  

In de afgelopen periode zijn er geen documenten gewijzigd. 
De toezichthouder heeft op grond van bovenstaande constateringen geen voorwaarden beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Best4Kids BV 
Website : http://www.kdv-robbedoes.nl 
Aantal kindplaatsen : 12 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Best4Kids BV 

Adres houder : Douvenrader Allee 1c 
Postcode en plaats : 6411RZ HEERLEN 
Website : www.kdv-robbedoes.nl 
KvK nummer : 41072101 
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 :  B Chambille 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Heerlen 
Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 6400AA HEERLEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 19-12-2016 
Zienswijze houder : 20-12-2016 

Vaststelling inspectierapport : 21-12-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 22-12-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Best4Kids-Robbedoes heeft het rapport van de inspecteur in goede orde ontvangen. Wij ervaren 
dit rapport als een steuntje in de rug bij het huidige pedagogisch traject en het opnieuw vorm 
geven aan de bso. Wij verheugen ons dan ook om u met trots in de kortnabije toekomst de 

Best4Kids bso versie 2.0 te kunnen laten ervaren. 
  
Vriendelijke groet, 
  
  
  
Manon de Vos 

Operationeel leidinggevende 
Best4Kids-Robbedoes 

 
 

 

 


