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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 onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 
 
Algemeen 

BSO "Onder de Boompjes" is een particulier initiatief. Beide houders hebben tevens een KDV op 
dezelfde locatie. De BSO is gesitueerd in de Brede School De Verrekijker. De BSO is bereikbaar via 
de hoofdingang van de school, daar hangt een bel die af gaat in het KDV. Zij kunnen dan ouders 

binnen laten. 
  
Er is sprake van 1 groep van maximaal 20 kinderen. Er is een vaste beroepskracht werkzaam. De 
BSO is in exploitatie vanaf augustus 2014. 

  
Inspectie 13 november 2014 
Tijdens inspectie is er één beroepskracht aanwezig en één BSO-kind. De beroepskracht doet haar 
best om het kind het naar de zin te maken. Er staat een muziekje op en ze vraagt wat hij graag wil 
doen. Ze stelt een knutselactiviteit voor en vraagt tussendoor of hij het leuk vindt. 
  

Conclusie 
BSO Onder de Boompjes voldoet niet aan alle gestelde eisen vanuit de wet Kinderopvang en de 
beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Er ontbreken namelijk een aantal zaken in het pedagogisch 
beleidsplan en er is geen oudercommissie ingesteld voor de BSO.   

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
  

Ondanks dat er geen oudercommissie is ingesteld heeft de organisatie hiervoor wel aantoonbaar 
moeite gedaan. Het advies van de GGD met betrekking tot dit punt is daarom niet handhaven. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument 
ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd tijdens het observeren op de groep. Na 
de beschrijving uit het veldinstrument (schuin gedrukt) volgt eventueel een voorbeeld uit de 

waargenomen praktijk. 
  

De observatie en de beschrijving van de pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals 
vastgelegd in de Wet Kinderopvang: 
• Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
• De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
• De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

• De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
Pedagogisch beleid 
 
Er is een pedagogisch beleidsplan voor BSO Onder de Boompjes, ontvangen op 19 november 2014. 
Bij navraag bij de houder blijkt dit de meeste recente versie te zijn en dit plan is dan ook 
beoordeeld tijdens de huidige inspectie. 

  
Echter in dit beleidsplan ontbreken een aantal zaken, namelijk de beschrijving in duidelijke en 

observeerbare termen:  
 bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
 hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

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

wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
 

De houders geven aan dat het pedagogisch beleid een groeidocument is. Bovenstaande 
aanvullingen dienen toegevoegd te worden. 
  

Het volgende item is niet beoordeeld omdat er op de BSO niet meer dan 20 kinderen worden 
opgevangen: "Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het 
pedagogisch beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep". 

  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 
 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 

beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 
aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de observatie is gekeken naar onderstaande competenties. Op basis van de observatie kan 
geconcludeerd worden dat hieraan voldaan wordt. Onderstaand worden per competentie situaties 
beschreven die zijn waargenomen. 
  

Tijdens inspectie is er één kind aanwezig op de BSO met één beroepskracht. Bij navraag blijkt dat 
er nog niet meer aanmeldingen voor de BSO zijn. 
  
Waarborgen van emotionele veiligheid 
  
Kinderen hebben vaste beroepskrachten  
Er is één vaste beroepskracht werkzaam op de BSO, zij is bekend voor het kind.  

  
De beroepskrachten hebben een respectvolle houding naar de kinderen 
De beroepskracht geeft het kind regelmatig complimenten, zoals "Goed gedaan", "Knap van jou"". 
Ze stimuleert het kind ook bij het knutselen door aan te geven dat ze ervan overtuigd is dat hij het 
wel zelf kan.  
  
Stimuleren van persoonlijke competentie 

Ook de doelen van deze competentie zijn voldoende geborgd tijdens de observatie, zie hieronder 
voor nadere uitleg: 
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 
Er is ruim voldoende, divers spelmateriaal beschikbaar en bereikbaar voor de kinderen. Er zijn 

puzzels, boekjes, gezelschapsspelletjes, knutselmaterialen aanwezig. Tevens is er een barbiehuis 
met poppen en meubeltjes, bouwmaterialen, poppenspullen, enz. 
  
Beroepskrachten ondersteunen en stimuleren individuele kinderen 
Er vindt een begeleide knutselactiviteit plaats. Ze maken een vlinder. De beroepskracht helpt het 
kind indien nodig. Ze stimuleert hem om het zelf te proberen en denkt mee hoe de vlinder versierd 
kan worden.  

  

Overdracht normen en waarden 
De overdracht van normen en waarden is als voldoende beoordeeld. 
  
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk en worden uitgelegd. Beroepskrachten geven 
ook zelf het goede voorbeeld. 
De beroepskracht geeft zelf het goede voorbeeld van sociale vaardigheden. Ze praat op 

vriendelijke toon, zegt 'alsjeblieft' en 'dank je wel'. Geldende regels worden benoemd en uitgelegd 
indien van toepassing. Voorbeeld: "Ruim je eerst de barbiespullen op voordat je gaat kleuren?".  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskracht) 
  Observaties 

  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten.  
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De pedagogisch medewerker beschikt over een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) en is 
opgenomen in de continue screening. 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskracht beschikt over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

overeenkomstig de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
 
Opvang in groepen 
 
Er is sprake van één basisgroep van maximaal 20 kinderen op BSO Onder de Boompjes. 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Er wordt voldaan aan de wettelijk vastgestelde eisen ten aanzien van de Beroepskracht-kindratio. 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang wordt Nederlands gesproken. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 

volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties. 
  
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 

kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
Er is een risico-inventarisatie (RIE) veiligheid en gezondheid uitgevoerd en daarbij is een plan van 
aanpak opgesteld, tevens zijn er huisregels beschreven. in het plan van aanpak is een 
verantwoordelijke benoemd en een realisatiedatum is vastgesteld. Na uitvoer zijn de acties 

afgetekend door de verantwoordelijke.  
  
De documenten liggen op kantoor in de ruimte van Kinderdagverblijf Onder de Boompjes. Deze zijn 
gevestigd in hetzelfde gebouw. 
  
Op de uitgevoerde risico-inventarisaties ontbreekt de datum van uitvoer. Dit is een aandachtspunt 
voor de houder. Voor de huidige inspectie voldoet de RIE omdat de BSO nog geen jaar bestaat en 

de RIE dus nog niet ouder kan zijn dan één jaar. 
  
Uit de in praktijk genomen steekproef blijkt dat de gezondheid en veiligheid van de kinderen 

voldoende wordt gewaarborgd. Voorbeeld: een kind gaat zijn handen wassen na het knutselen. Als 
hij aangeeft dat hij naar het toilet moet vraagt de beroepskracht of dat alleen lukt en ze zegt hem 
dat hij niet moet vergeten zijn handen na afloop te wassen. Als het kind wat langer weg blijft gaat 

de beroepskracht kijken of het goed gaat. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De meldcode kindermishandeling is aanwezig op locatie, evenals een ingevulde lokale sociale kaart. 
De beroepskracht geeft aan dat ze de meldcode kindermishandeling uitgereikt heeft gekregen en 

mee naar huis heeft genomen. Ze heeft deze doorgenomen en tijdens groepsoverleg is de 
meldcode onderwerp van gesprek. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 

  Actieplan gezondheid 
  Huisregels/groepsregels 
  Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit onderdeel zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
Binnenruimte 
 
De BSO gebruikt een lokaal van de school. Het is een lokaal waar onder schooltijd de kinderen van 
het AZC Grave les krijgen. Tevens mag gebruik gemaakt worden van de ruimte die gelegen is voor 

het lokaal en de naastgelegen computerruimte. 
  
Het lokaal is ingericht met 2 grote tafels met krukken, ook staat er een loungebank. Er zijn meer 

dan voldoende uitdagende spelmaterialen aanwezig. De materialen zijn in goede staat en staan 
overzichtelijk verdeeld over de ruimte. 
  
Er zijn bouwmaterialen, knutselspullen, boekjes, muziekcd's, gezelschapsspelletjes, poppen- en 

barbiespullen, playmobile, etc. aanwezig. 
  
Zichtbaar is dat er hard gewerkt is door de houders om de ruimte geschikt te maken voor de 
opvang van BSO-kinderen. Tijdens het onderzoek voor registratie was de ruimte nog meer een 
opslagplaats voor materialen. Nu is zichtbaar dat de materialen zijn geordend en opgeborgen in 
kleurige kasten. Het geheel oogt overzichtelijk en er is gebruik gemaakt van kleuren. De inrichting 
van de BSO-ruimte is in dezelfde stijl als de inrichting ruimte KDV. 

 
Buitenspeelruimte 
 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan de BSO-ruimte en geheel omheind, het betreft de 
speelplaats van de basisschool. De buitenruimte is niet opgemeten maar voldoet ruimschoots aan 
de gestelde wettelijke eisen. Er is onder andere een zandbak, klimrek, picknicktafel aanwezig. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 

informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken of de houder een oudercommissie heeft ingesteld 
en de klachtenprocedure van het kindercentrum is beoordeeld. 
  
Informatie 
 
De ouders worden geïnformeerd via de website waarop diverse documenten staan en tijdens het 

intakegesprek. Ouders krijgen dan de Algemene voorwaarden uitgereikt. 
  
Op de website staat het GGD-inspectierapport.  

 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een oudercommissie ingesteld voor KDV Onder Boompjes. Echter, hierin is geen 

vertegenwoordiging vanuit de BSO. Conclusie luidt dan ook dat er geen oudercommissie is 
ingesteld voor de BSO. 
  
De houder geeft aan hiervoor wel moeite gedaan te hebben. De ouders zijn benaderd en tijdens 
het intakegesprek wordt de vraag gesteld of ouders willen deelnemen aan de oudercommissie. Dit 
heeft nog niet geleid tot een aanmelding. Het is nu ook nog lastig omdat er nog weinig BSO-
kinderen zijn.  

 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

 De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 
Klachten 
 

KDV Onder de Boompjes is aangesloten bij SKK voor klachten. De ouders worden geïnformeerd 
over de klachtenregeling middels het document 'Algemene voorwaarden'. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 

  Klachtenregeling 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: 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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 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) 
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De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 

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

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 

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

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 
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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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3, 4, 5 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.50 lid 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) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.50 lid 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) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.50 lid 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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.50 lid 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 een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 

gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 

eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Onder de Boompjes v.o.f. 

Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Onder de boompjes 
Adres houder : Dokter Kanterslaan 89 
Postcode en plaats : 5361NB GRAVE 

KvK nummer : 59291893 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA TILBURG 
Telefoonnummer : 073-6404515 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. van de  Laar 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : GRAVE 
Adres : Postbus 7 

Postcode en plaats : 5360AA GRAVE 

 
Planning 
Datum inspectie : 13-11-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 20-11-2014 
Zienswijze houder : 25-11-2014 
Vaststelling inspectierapport : 25-11-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 26-11-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-11-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 17-12-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Onlangs hebben wij het rapport van de GGD, met datum 13-11 van inspectie,  ontvangen. 
Hieruit hebben wij het volgende geconcludeerd: 
  

Onderaan op pagina 4 van 17 en bovenaan op pagina 5 van 17, staan 4 punten vermeld die alle 
vier betrekking hebben op ons pedagogisch beleidsplan. Hieruit blijkt dat wij aan die vier 
genoemde punten ( nog) niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. 
  
Wij hebben de intentie om deze voorwaarden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk over 14 dagen 
aan te passen, en het aangepaste rapport op onze website te plaatsen. 

  

De rapportage die wij ontvangen hebben was helder en duidelijk en wij hebben dan ook niet de 
intentie om hier verdere opmerkingen of andere oordelen aan te verbinden. 
  
Met vriendelijke groet, 
Thea van Malsen & Natalie de Man, directie kinderdagverblijf Onder de Boompjes 

 
 

 

 


