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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 
 
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 achterkant van het gebouw. Tijdens de opvanguren is deze deur altijd open. 

Er is sprake van 1 groep van maximaal 20 kinderen. Er zijn vaste beroepskrachten werkzaam. De 
BSO is in exploitatie vanaf augustus 2014. 
  
Inspectiegeschiedenis  

13 november 2014, onderzoek na registratie: overtredingen op het pedagogisch domein, in het 
pedagogisch beleid ontbraken een aantal wettelijk verplichte items. En er was geen 
oudercommissie ingesteld voor de BSO. 
8 januari 2015, nader onderzoek: tekortkomingen zijn opgelost. 
  
Inspectie 20 oktober 2015 

Er heeft afgelopen jaar een flinke groei plaatsgevonden van het aantal op te vangen kinderen op 
BSO Onder de Boompjes. De kinderen zijn afkomstig van verschillende basisscholen. Er wordt 
gebruik gemaakt van een taxi om de kinderen op te halen, er gaat dan een pedagogisch 
medewerker mee. Er staat op iedere school een voor de kinderen bekende medewerker te wachten 

om ze op te halen. 
  
Zichtbaar is dat de kinderen prima samen spelen, ze hebben plezier. De sfeer op de groep is 

ontspannen. Er wordt een knutselactiviteit aangeboden waarbij de kinderen een eigen keuze 
kunnen maken of ze willen deelnemen. 
  
Conclusie 
BSO Onder de Boompjes voldoet niet aan alle gestelde eisen vanuit de wet Kinderopvang. 
Er is één overtreding geconstateerd op het onderdeel 'opvang in groepen'. Voor een nadere 
toelichting verwijs ik u naar betreffend onderdeel in het rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Er vindt illegale kinderopvang plaats op een niet-geregistreerde BSO-locatie. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch 
klimaat. 
  
In dit domein is getoetst of de beroepskrachten handelen conform het opgestelde pedagogisch 

beleidsplan. Daarnaast wordt een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische 
praktijk op de groep(en). 

  
Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door middel van observatie tijdens vrij 
spel en een geleide knutselactiviteit. Ook is er een gesprek gevoerd met de aanwezige 
beroepskrachten en de houder. 
  

Bij het beoordelen van de observatie is uitgegaan van de 4 basisdoelen van M. Riksen-Walraven, 
die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005), dit zijn: 
  
1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 

  
Pedagogisch beleid 

 
Het meeste recente pedagogisch beleidsplan van BSO Onder de Boompjes is ontvangen en 
beoordeeld door de toezichthouder. 
  

In het plan is de visie op de omgang met kinderen opgenomen. De 4 pedagogische basisdoelen van 
Riksen-Walraven zijn beschreven. Dit betreft 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. 
  
Verder is er informatie opgenomen over onder andere: 

 groepssamenstelling; 
 achterwachtregeling; 
 dagindeling; 

 wennen.  
Conclusie luidt dat alle wettelijk voorgeschreven items zijn opgenomen in het pedagogisch 
beleidsplan. 
  

Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleid 
  
Steekproefsgewijs is vastgesteld dat gewerkt wordt zoals beschreven in het pedagogisch 
beleidsplan. 

  
Voorbeelden: de inrichting van de ruimte komt overeen met de beschrijving: de materialen staan 
op ooghoogte van de kinderen, zij kunnen het zelf pakken. Materialen staan uitnodigend uitgestald. 

De dagindeling zoals beschreven komt overeen met de praktijk. 
  
Pedagogische praktijk 
  

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
'Veldinstrument observatie kindercentrum' (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 
2014). Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend 
en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Ter illustratie van het oordeel worden door de 
toezichthouder voorbeelden toegelicht per basisdoel. 
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Waarborgen van emotionele veiligheid 
  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
  

Welbevinden: het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn 
ontspannen en bezig met hun spel. Zij genieten van de dingen die gebeuren, ze zijn met interesse 
bezig, alleen of met anderen/vriendjes. Voorbeeld: de kinderen spelen allemaal met iets, 
sommigen knutselen binnen of bouwen met materialen. Anderen spelen  buiten. Ze hebben 
zichtbaar plezier met elkaar. 
  
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdgenootjes om zich heen 

  
Vertrouwde gezichten medewerkers en kinderen: Kinderen hebben op hun opvangdag altijd vaste 

/vertrouwde kinderen in de groep. Er is sprake van continuïteit in het rooster van de 
beroepskrachten. Voorbeeld: er zijn 2 vaste beroepskrachten werkzaam op de BSO. Er is één 
basisgroep waarin kinderen zijn geplaatst van diverse basisscholen. In praktijk is zichtbaar dat de 
kinderen elkaar kennen en samen spelen. 

  
Stimuleren van persoonlijke competentie 
  
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
  
Zelfredzaamheid: de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als hulp indien nodig. Kinderen 
gedragen zich redelijk zelfstandig bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Voorbeeld: de 

kinderen hebben zelf gevraagd of ze met wol mogen knutselen. De beroepskracht heeft mee 
gedacht wat ze kunnen maken. De kinderen gaan zelf enthousiast aan de slag en de beroepskracht 
kan ingeschakeld worden indien nodig. Ze is in de buurt en houdt vanaf een afstand toezicht. 

  
Een kind vraagt aan de beroepskracht wat 'die mevrouw' komt doen op de BSO. De beroepskracht 
stimuleert het kind om het zelf te vragen aan de toezichthouder. 
  

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 
  
Kwaliteit spelmateriaal: Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden 
en leeftijdsgroepen. Voorbeeld: er is onder andere buiten heel veel vrije spelruimte. Binnen is er 
voldoende ruimte voor de kinderen om diverse hoekjes te creëren voor divers spel. 

   
Stimuleren sociale competentie 
  

De kinderen zijn deel van een groep. 
  
Samen spelen samen leren: de beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om 
kinderen te laten samenspelen. Voorbeeld: op de tafels staan onder andere knutselmaterialen klaar 

zodat de kinderen aan kunnen schuiven als ze mee willen doen. Er wordt een gezamenlijke 
buitenactiviteit georganiseerd. Een speurtocht in het bos naar herfstmaterialen. 
  
Overdracht normen en waarden 
  
De beroepskrachten geven zelf het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met 
de kinderen en met elkaar. Ze praten op vriendelijke toon, zeggen 'alsjeblieft' en 'dank je wel', 

helpen de kinderen indien nodig. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen 
  Observaties 

  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Het kindercentrum voldoet niet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 

stamgroepen. Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten 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 medewerkers van BSO Onder de Boompjes en de stagiaire, beschikken allen over 

een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De vaste medewerkers zijn opgenomen in de 
continue screening. 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
 
Opvang in groepen 
 
Er is sprake van één vaste basisgroep op BSO Onder de Boompjes van maximaal 20 kinderen in de 

leeftijd van 4-12 jaar. Voorschools worden de BSO kinderen weleens opgevangen op de KDV-
groep. Dit is afhankelijk van het kindaantal.  
  

Echter, één kind wordt voorschools opgevangen op de eigen basisschool in een naastgelegen dorp. 
Een beroepskracht van BSO Onder de Boompjes verzorgt de opvang in het eigen klaslokaal van het 
kind. Deze locatie is geen geregistreerde BSO-locatie. Hiermee wordt niet voldaan aan de opvang 

in een vaste basisgroep op een geregistreerde BSO-locatie. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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)  
   

 
Beroepskracht-kindratio 
 

 Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten en tijdens de 
dag van inspectie blijkt dat de beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen vanuit de Wet 
kinderopvang. Er wordt voldaan aan de wettelijk vastgestelde beroepskrachtkindratio (BKR). 
  
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Tijdens de opvang wordt Nederlands gesproken. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisaties (RIE) 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 
beoordeeld of de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode voldoende is en 

of er de mogelijkheid is geboden om kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De meest recente risico-inventarisatie (RIE) gezondheid en veiligheid is uitgevoerd in juli 2015. 
Deze zit in een map op locatie en is inzichtelijk voor de medewerkers. In de RIE wordt verwezen 

naar de huisregels. De RIE wordt besproken met de beroepskrachten tijdens groepsoverleg, 
evenals de huisregels. 
  
Tevens is een plan van aanpak opgesteld met daarin per actiepunt opgenomen een uiterlijke datum 
van realisatie dan wel evaluatie van de aanpak. 
  
Middels een steekproef in de praktijk is vastgesteld dat de veiligheid en gezondheid voldoende 

wordt geborgd. 
  
De ongevallenregistratie is ingezien door de toezichthouder. 

  
 
 

Meldcode kindermishandeling 
 
De meldcode kindermishandeling is aanwezig op locatie, evenals een ingevulde lokale sociale kaart. 
De beroepskrachten hebben getekend voor het doornemen van de meldcode. Tijdens ieder 
groepsoverleg is een deel van de meldcode onderwerp van gesprek. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 

  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 
  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 is tevens een thematafel aanwezig, die op het moment 
van inspectie is ingericht als herfsttafel. 

  
Er zijn bouwmaterialen, knutselspullen, boekjes, muziekcd's, gezelschapsspelletjes, poppen- en 
barbiespullen, Playmobil, etc. aanwezig. 
  
Het geheel oogt overzichtelijk en er is gebruik gemaakt van kleuren. De inrichting van de BSO-
ruimte is in dezelfde stijl als de inrichting van de ruimte van het 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. 
  
De locatie is gelegen in een bosrijke omgeving. De kinderen gaan regelmatig met de groep in het 
naastgelegen bos spelen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen 

  Observaties 
  Plattegrond 
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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 BSO Onder de Boompjes. Het betreft een 
gezamenlijke oudercommissie met KDV Onder de Boompjes. Vanuit de BSO vindt 
vertegenwoordiging plaats middels 2 BSO-ouders. 
  
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld welke voldoet aan de wettelijk 
voorgeschreven voorwaarden. Er is onder andere informatie opgenomen over: 

 het aantal leden; 
 de wijze van kiezen van de leden; 
 de zittingsduur van de leden; 

 adviesrecht. 
 
Er is een ondertekend reglement ingezien door de toezichthouder. 

  
Uit de ingevulde vragenlijst door de oudercommissie blijkt dat zij tevreden zijn. De oudercommissie 
mag adviseren over de wettelijk vastgelegde onderwerpen, het advies wordt ook door de houder 
ter harte genomen. De oudercommissie krijgt voldoende informatie om hun taak uit te kunnen 
voeren. 
 
Klachten 

 
KDV Onder de Boompjes is aangesloten bij SKK voor klachten. De ouders worden geïnformeerd 
over de klachtenregeling middels het document 'Algemene voorwaarden'. 

  
Er is een openbaar klachtenverslag overlegd met daarin opgenomen de wettelijk vastgestelde 
punten: 
  

- beknopte beschrijving van de regeling; 
- de wijze waarop de houder de regeling onder de aandacht heeft gebracht; 
- de samenstelling van de klachtencommissie; 
- in welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten; 
- het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten; 
- de strekking van de oordelen en de aanbevelingen en de aard van de maatregelen. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Interview anderen 
  Observaties 
  Reglement oudercommissie 

  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
  Klachtenregeling 
  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
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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 1 en 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 1 en 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 1 en 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 1 en 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) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 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 1 en 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 1 en 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 1 en 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 1 en 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 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot registratie 
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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) 
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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) 

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 1.49 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 10 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 1.49 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) 

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 1.49 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) 

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 1.49 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) 

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) 

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 1.49 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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 sub f 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 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 1.49 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) 

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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 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 1.49 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) 



 

14 van 18 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 20-10-2015 
KDV Onder de Boompjes v.o.f. te VELP NB 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
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 lid 1, 2, 3 en 5 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 lid 4 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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 
voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en 
gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 
(art 1.60 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 

oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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De houder leeft de geheimhoudingsplicht na. 
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 

wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 

aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 

door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de 
aandacht. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 

kalenderjaar aan de GGD. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 9 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 : 20-10-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 09-11-2015 
Zienswijze houder : 10-11-2015 
Vaststelling inspectierapport : 10-11-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-11-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-11-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 01-12-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Hierbij willen wij aangeven volledig akkoord te gaan met het rapport. 
Het punt waarop wij nu niet goedgekeurd zijn is dat wij VSO regelen voor een kindje in Reek. 
Aangezien wij op die locatie geen LRK nummer hebben en dus ook geen BSO zijn, mogen we daar 

geen VSO verzorgen. 
 
Helaas hebben wij ons hierover van tevoren niet voldoende geïnformeerd en zijn we dus “illegaal” 
bezig. 
Wij hebben naar aanleiding hiervan in overleg met ouders en medewerker besloten per direct te 
stoppen met de VSO in reek en de VSO netjes vanuit onze eigen BSO te Velp te organiseren. Wij 

zorgen dus voor vervoer vanuit onze BSO naar zijn school. 

  
Thea van Malsen en Natalie de Man 
Directeuren van Kinderdagverblijf Onder de Boompjes 

 
 
 

 


