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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 

BSO Wijsneus is gehuisvest in basisschool De Uilenhorst in het dorp Wezep. 

Er zijn 7 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht. 

 

Zowel de houder, de oudercommissie, als de beroepskrachten hebben zich coöperatief getoond ten 

aanzien van de inspectie. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Nader onderzoek 15-1-2018; Er wordt niet voldaan aan het onderzochte kwaliteitsvoorschrift 

binnen het domein Personeel en groepen. 

 

Nader onderzoek 26-3-2018; Er wordt voldaan aan het onderzochte kwaliteitsvoorschrift binnen 

het domein Personeel en groepen. 

 

Jaarlijks onderzoek 6-12-2018; Er wordt niet voldaan aan alle onderzochte kwaliteitsvoorschriften. 

Aan een kwaliteitsvoorschrift binnen het domein Pedagogisch klimaat wordt niet voldaan en aan 

een kwaliteitsvoorschrift binnen het domein Veiligheid en gezondheid wordt niet voldaan. 

 

Nader onderzoek 14-5-2019; De kwaliteitsvoorschriften zijn onderzocht die bij het jaarlijks 

onderzoek van 2018 niet voldeden. Er wordt voldaan aan de onderzochte wettelijke voorschriften. 

 

In 2020 heeft er ten gevolge van de landelijke maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen 

te gaan, geen inspectie plaatsgevonden. 

 

jaarlijks onderzoek 14-12-2021; Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit onderzoek wordt voldaan aan de meeste voorwaarden. 

 

In onderstaand inspectierapport is verder toelichting te lezen 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

 In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een werkplan gestuurd: Werkplan bso Wijsneus’. Locatie ‘de Uilenhorst' 

 

In dit plan staat het volgende beschreven: 

• Groepsgrootte en leeftijdsopbouw  

• Combinatiegroep 

• Dagindeling 

• Beroepskrachten 

• Ondersteuning pedagogisch medewerker door andere volwassenen 

• Pedagogisch medewerkers in opleiding 

• Ruimte/omgeving 

• Wennen 

 

De beroepskrachten laten zien in hun handelen dat zij op de hoogte zijn van het pedagogisch 

werkplan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

 In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

• gebruik van de voertaal. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskracht staan ingeschreven in het personenregister en is gekoppeld aan de 

houder. 

Opleidingseisen 

De beroepskracht die aanwezig is tijdens de inspectie heeft de volgende opleiding: 

• mdgo aw 

 

De beroepskracht valt onder de overgangsregeling. 

Overgangsregeling 

*Een pedagogisch medewerker voldoet ook aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker 

in de dagopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang (bso) als: 

• zij vóór 1 september 2018 werkte als pedagogisch medewerker en/of 

peuterspeelzaalleidster en 

• zij direct vóór 1 september 2018 of daarna haar werk als pedagogisch medewerker en/of 

peuterspeelzaalleidster niet langer dan een jaar heeft onderbroken. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker heeft de opleiding: 

• manager in de kinderopvang kort en intensieve dagopleiding op HBO-niveau. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de onderzochte eisen betreft de opleidingseisen 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er is aangetoond dat ook de beleidsmedewerker voor de locatie over een passende opleiding 

beschikt zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal werk. 

Hiervoor is het diploma SPH ingezien, welke voldoet aan de kwalificatie-eis.  

 

In het scholingsplan 2022 staat duidelijk beschreven welke uren waarvoor gegeven wordt. 

Het volgende wordt omschreven: 

• Advies, tips, observaties  

• Verplichte training personeel 

• Plusgroep medewerkers: 

• Individuele POP per medewerker  

• Ouderbetrokkenheid ontwikkeling doorzetten 

• 4 keer per jaar oudergesprekken met ouders en of CJG 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de onderzochte eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Ouderrecht 

 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• informatie; 

• oudercommissie; 

• klachten en geschillen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Informatie 

De beroepskracht geeft aan dat de ouders bij de intake wordt verteld over de mogelijk om deel te 

nemen in de oudercommissie. 

Tevens worden ook de zaken die spelen in de organisatie verteld, informatie over het beleidsplan 

en de website. 

Ouders krijgen ook een informatieboekje over de organisatie en nieuwsbrieven.  

Er is ook een connectapp waar ouders informatie krijgen over de organisatie, maar ook over hoe de 

dag is verlopen met hun kind. Daarbij kunnen ook foto's worden gedeeld met de ouders. 

Er zijn nieuwsbrieven gezien van oktober en november 2022. 

Oudercommissie 

Op de website staat de werking van een OC uitgelegd. 

De doelen van een OC worden vermeld, en daarbij wordt ook verteld dat de taken en 

bevoegdheden van de OC staan beschreven in een reglement.  

 

Een aantal doelen doe worden benoemd zijn: 

• de belangen van kinderen en ouders te behartigen; 

•  mee te denken in het beleid van de Stichting; 

•  de communicatie te bevorderen tussen leiding, groepsleiding en ouders; 

•  gevraagd en ongevraagd advies te geven over o.a. pedagogisch beleid, personeelsbeleid, 

veiligheid, voeding, gezondheid, hygiëne en andere aspecten van kwaliteit; 

 

De beroepskracht geeft aan dat er een OC is waar ook ouders van de BSO bij zijn betrokken. 

De toezichthouder heeft een vragenlijst naar de oudercommissie gestuurd met de vraag of zij deze 

willen en kunnen beantwoorden. De OC heeft hiervoor 15 dagen de tijd gehad. 

 

De OC heeft het volgende (samengevat) weergegeven: 

• De OC heeft ingestemd met het gewijzigd reglement. 

• De OC kan onafhankelijk zijn werk doen en geven advies als zij dit willen. 

 

Er is advies uitbracht over de volgende onderwerpen: 

• Tarieven 

• Sinterklaascadeautjes 

• Gezonde opvang/ voedingsbeleid 

• Pilot buitenslapen 

• Actieve bijdrage aan het werven van nieuwe oudercommissie leden 

• Overstap van methode Peuterplein naar Uk en Puk 
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De OC geeft het volgende aan: als wij verbetermogelijkheden zien bespreken wij deze en geven wij 

hierover advies. We hebben een hele “open” houding richting elkaar en voelen ons betrokken bij de 

gemaakte keuzes. Daarnaast voelen wij ons vrij zelf met ongevraagd advies te komen. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de onderzochte eisen betreft het ouderrecht. 

Klachten en geschillen 

Op de website van de houder staat een klachtenregeling beschreven. 

 

In deze regeling staat het volgende beschreven: 

Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze worden ingediend bij de pedagogisch medewerker 

of per mail bij de locatiemanagers via directie@skgo.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk 

ingediend. Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat 

ouders de weg vrij naar informatie, advies, bemiddeling en mediation bij het Klachtenloket 

Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie. 

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de 

Geschillencommissie. 

 

Tevens wordt beschreven: 

• Voortraject klacht 

• Indienen klacht 

• Behandeling klacht 

• Externe klachtafhandeling 

 

De houder is aangesloten bij de geschillencommissie sinds 06-01-2016   
 

Gebruikte bronnen 

• Reglement oudercommissie 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Website 

• Nieuwsbrieven 

• Klachtenregeling 

• Gespreksverslag(en) oudercommissie 

• Vragenlijst OC 
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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) 

 
 

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) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 

conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 

(art 1.50 lid 2 en 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 

minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 

oudercommissie. 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 

van de oudercommissie. 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 

(art 1.58 lid 5 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 

kindercentrum worden opgevangen. 

(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 
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Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 

- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

(art 1.57b lid 1 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 

houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 

is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 

het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 

jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 

ouders of de oudercommissie.  
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Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 

bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijke persoon is. 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 

betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 

daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 

wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 

het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 

   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 

jegens ouder of kind;  

   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 

adviesrecht. 

(art 1.57b, 1.57c lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : S.K.O. Wijsneus 

Website : http://www.skgo.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000021365121 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kindcentrum Oldebroek 

Adres houder : Wolthuisweg 5 

Postcode en plaats : 8091 EB Wezep 

Website : www.skgo.nl 

KvK nummer : 41035874 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oldebroek 

Adres : Postbus 2 

Postcode en plaats : 8096 ZG OLDEBROEK 
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Planning 

Datum inspectie : 11-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 28-11-2022 

Zienswijze houder : 28-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 29-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 02-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Onze hartelijke dank voor het positieve inspectierapport. Wederom zijn we erg blij met het advies; 

niet handhaven. Wij zullen ook de komende periode ons uiterste best blijven doen om onze 

kwaliteit op orde te houden.   

 

 

 

 

 

 

 


