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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd onderzoek voor registratie.
Beschouwing
Op 20 juni 2019 heeft GGD Kennemerland, in opdracht van gemeente Haarlemmermeer, een
aangekondigde inspectie uitgevoerd bij BSO Kinderopvang Het Strand, Sportlaan 2, 1171 EH
Badhoevedorp. Het betreft een onderzoek voor registratie.
In dit onderzoek is beoordeeld in hoeverre de vestiging redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen zoals
genoemd in de wet- en regelgeving zal gaan voldoen. De door de houder aangeleverde
documenten zijn beoordeeld, de locatie is bezocht en er heeft een interview met de houder
plaatsgevonden.
De voorwaarden die betrekking hebben op de uitvoering in de praktijk zijn in dit onderzoek niet
beoordeeld.
Organisatie en bedrijfsvoering
Kinderopvang het Strand (BSO) valt onder de verantwoordelijkheid van mevr. J.C. van Looij-Kelder
en is een eenmanszaak. Dit is de vierde locatie van deze houder. De organisatie heeft in
Badhoevedorp een kdv en een bso nabij een school en een bso in speeltuin de Uiver. De nieuw te
openen locatie zal een specifieke sport-bso gaan worden.
De buitenschoolse opvang is gevestigd in de kantine van sportvereniging SC Badhoevedorp
(voetbal en honkbal/softbal). De locatie is gehuurd van de organisatie.
De houder werkt zelf niet mee op de BSO. Er zijn drie vaste beroepskrachten in dienst voor de
sport-bso.
Feiten over buitenschoolse opvang Kinderopvang Het Strand
Op 27 mei 2019 is een aanvraag gedaan voor een buitenschoolse opvang met twintig kindplaatsen.
Buitenschoolse opvang Kinderopvang Het Strand is gevestigd in de kantine van SC
Badhoevedorp en opent vanaf 26 augustus 2019 haar deuren. De BSO zal opvang bieden aan één
groep met 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar.
De buitenschoolse opvang zal gebruik maken van de volgende ruimtes; de kantine, de toiletten, de
keuken/bar en twee kleedkamers.
De buitenspeelruimte van de buitenschoolse opvang is aangrenzend en betreft een sportveld.
Er wordt aan het aantal m2 binnen- en buitenruimte voldaan.
Belangrijkste bevindingen
Uit onderzoek is gebleken dat de vestiging redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen
die in de Wet kinderopvang aan een kindercentrum zijn gesteld. De toezichthouder adviseert om mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan (de aanvraag brandveilig gebruik is ten tijde van
de inspectie nog in de fase van het ontwerpbesluit)- de exploitatie van de voorziening toe te staan
vanaf 26 augustus 2019 en dit op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang.
Het onderzoek na registratie zal onaangekondigd plaats vinden binnen drie maanden na registratie.
De houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport en heeft geen gebruik gemaakt
van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen en administratie
Onder de Wet Kinderopvang gelden normen voor het starten van een kindercentrum dat
bedrijfsmatig of anders dan om niet gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan
kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs
voor die kinderen begint.
Dit is de vierde vestiging van Het Strand in Badhoevedorp.
Registratie
De houder heeft overeenkomstig de regels die de Wet stelt een aanvraag ingediend bij de
gemeente Haarlemmermeer.
Uit het uitgevoerde onderzoek en de documenten blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal
plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke eisen.

Administratie
De houder heeft kunnen aantonen dat de opvang alleen geschiedt op basis van een schriftelijke
overeenkomst tussen het kindercentrum en de ouder.
De houder heeft de administratie van het (nog te openen) kindercentrum dusdanig ingericht dat
alle wettelijke aanwezige gegevens aanwezig zullen zijn. Tevens is de houder op de hoogte van het
feit dat de toezichthouder de gegevens kan opvragen en dat de houder deze gegevens tijdig moet
verstrekken.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Aanvraag Exploitatie
Personen Register Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
Informatiemateriaal voor ouders
Concept huurovereenkomst
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Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein Pedagogisch klimaat. Daarna volgt een
oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden.
Tijdens het onderzoek is het pedagogisch beleid getoetst.
De pedagogische praktijk wordt getoetst in het onderzoek na registratie, binnen drie maanden na
registratie.
Pedagogisch beleid
Er is een pedagogisch beleidsplan aanwezig. Dit beleidsplan is beoordeeld en voldoet aan de
gestelde voorwaarden.
Het is echter wel zo dat een aantal zaken niet in het pedagogisch beleidsplan beschreven staan
maar op de website te vinden zijn, te weten;
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt
en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de
mentor is van het kind.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het
beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra
dagdelen.
De informatie betreffende de afwijkende inzet van de bkr staat te algemeen beschreven op de
website. De afwijkende inzet is van toepassing in de vakanties en dient voor deze groep, voor deze
locatie exact te beschreven worden. Houder dient dit aan te passen alvorens de locatie in
exploitatie gaat.
Het gaat om voorwaarde:
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 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 beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
Houder heeft aangegeven te overwegen om alle punten op te nemen in een algemeen pedagogisch
beleid aangevuld met een pedagogisch werkplan voor de locatie.
Pedagogische praktijk
De voorwaarde van het item pedagogische praktijk wordt tijdens het onderzoek na registratie
beoordeeld wat binnen drie maanden na de registratie van de voorziening plaatsvindt.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Informatiemateriaal voor ouders
Website
Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’.
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden.
BSO Kinderopvang Het Strand heeft een aanvraag gedaan voor registratie van twintig
kindplaatsen.
De houder is voornemens te starten met één basisgroep, voor kinderen van groep 3 t/m groep 8
van de basisschool.
Er zullen vooralsnog drie vaste beroepskrachten per dag werken.
Er is één pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld.
Tijdens het onderzoek na registratie (binnen drie maanden na registreren) zullen de
voorwaarden met betrekking tot de praktijk worden getoetst:
aantal beroepskrachten en inzet
stabiele opvang (vaste basisgroep/mentorgroep en mentorschap)
de Nederlandse taal als voertaal.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder beschikt over een geldige verklaring omtrent het gedrag Houder
Natuurlijk Persoon welke voldoet aan de eisen. Met deze VOG staat de houder ingeschreven in het
personenregister kinderopvang (PRK) waardoor de houder in de continue screening zit. In het
landelijk register kinderopvang (LRK) is de VOG verificatie zichtbaar (houder aspecten getoetst
door Justis).
De beroepskrachten, pedagogisch beleidsmedewerker en invalkrachten zijn ingeschreven in het
PRK en gekoppeld.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Er zijn drie beroepskrachten aangenomen die beschikken over passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang of cao Sociaal Werk. Het
personeelsbeleid is besproken.
er is voldoende personeel aangenomen en beschikbaar om vakantie en kortdurende ziekte op
te vangen;
houder is op de hoogte van het feit dat het ophalen van kinderen door medewerkers met een
geldig VOG dient te geschieden.
De pedagogisch beleidsmedewerker beschik over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Aantal beroepskrachten
Houder is op de hoogte van de regels omtrent de beroepskracht-kindratio.
De volgende onderwerpen zijn besproken:
Modelrooster
Begin- en eindtijden en pauze tijden
Ziekte, verlof, inval mogelijkheden
Voorwaarden afwijking BKR (drie-uursregeling),
Achterwachtregeling en inzet tweede volwassene
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De drie-uurs afwijking van de beroepskracht-kindratio staat nog niet concreet beschreven in het
pedagogisch beleidsplan. Afgesproken is dat de houder dit aanpast en in het pedagogisch
beleidsplan opneemt.
Tijdens het onderzoek na registratie, binnen drie maanden na de registratie van de BSO, zal de
beroepskracht-kindratio in de praktijk getoetst worden. Dat geldt ook voor de tijden dat er wordt
afgeweken, ziekte- en vakantievervanging, de pauzeregeling en de achterwachtregeling.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Er is op dit kindercentrum één pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld. Het betreft een
combinatiefunctie.
De houder heeft de vereiste formule gebruikt voor het berekenen van de nodige inzet van de
pedagogisch beleidsmedewerker en rekening gehouden met de flexibele inzet van de
beroepskrachten.
De geplande inzet en de wijze van inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker inzake coaching
en beleidsvorming is schriftelijk is vastgelegd. Er is een verdeling gemaakt over de locaties. De
geplande inzet is inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten.
Gezien het aantal uur dat de pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet is het aannemelijk dat
alle beroepskrachten jaarlijks coaching krijgen. Dit zal bij het onderzoek na registratie worden
getoetst.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op de BSO worden maximaal 20 kinderen geplaatst. Er is één basisgroep aanwezig.
De volgende onderwerpen zijn besproken:
Vaste basisgroep
Flexibele opvang i.v.t.
Basisgroeplijsten en presentielijsten
Werkwijze basisgroep (herkenbaarheid basisgroep)
Tweede basisgroep
Mentorschap
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse voertaal wordt gebruikt.
Deze voorwaarde wordt in het onderzoek na registratie beoordeeld.
Gebruikte bronnen:
Interview
Personen Register Kinderopvang
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-06-2019
Kinderopvang Het Strand te Badhoevedorp

7 van 22

Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Veiligheid en gezondheid’.
Per item worden eerst de bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de
wettelijke voorwaarden.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de
kinderen wordt gewaarborgd. Dit beleid is schriftelijk vastgesteld en de houder verklaart dat hij dit
beleid binnen drie maanden na start evalueert, en indien nodig actualiseert.
De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een concrete beschrijving:
op welke wijze kinderen geleerd wordt om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor
veiligheid en gezondheid beperkt zijn;
van de risico’s binnen de BSO waarbij ingegaan wordt op de voornaamste risico’s met grote
gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen;
hoe er wordt omgegaan met het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten
en overige aanwezige volwassenen en kinderen;
van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de
beroepskracht-kindratio slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.
van de wijze waarop ondersteuning door een tweede volwassene is geregeld indien bij het
afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts een beroepskracht op het kindercentrum
aanwezig is.
De volgende voorwaarden dient de houder nog op te nemen in het beleidsplan:
op welke wijze het beleid inzichtelijk is voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers en ouders;
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid,
implementeren, evalueren en actualiseren.
van het plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn
respectievelijk worden genomen;
Tevens dient de houder het plan specifieker te beschrijven en toe te spitsen op deze locatie. Er
staan punten in zoals: "in de speeltuin/op het schoolplein", "als de kinderen naar bed gaan", "in de
tuin met de loopfietsen" etc. Dit is allemaal niet van toepassing op de sport bso. Houder dient vóór
de start van de sport bso het beleid op orde te hebben.
Daarnaast is het mogelijk roken van de bezoekers van het sportcomplex een aandachtspunt dat de
houder met de verhuurder dient op te nemen. In de kantine hangt een bordje dat het sportcomplex
rookvrij is, maar op het sportcomplex zijn peuken op de grond te vinden. het aanspreken én
handhaven van het rookbeleid dient aangescherpt te worden. Op www.rookvrij.nl kan de
vereniging aangemeld worden als locatie "Waar kinderen rookvrij kunnen spelen".
Houder is ervan op de hoogte dat er gedurende de opvang te allen tijde ten minste één volwassene
aanwezig is die beschikt over een certificaat eerste hulp aan kinderen.
Er zijn voldoende volwassenen met een geldig certificaat die hiervoor kunnen worden ingezet.
De veiligheid en gezondheid in de praktijk worden beoordeeld in het onderzoek na registratie.
NB de aanwezige brandblusmiddelen dienen nog te worden gekeurd, volgens de aangebrachte
stickers diende dit per april 2019 te gebeuren.

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-06-2019
Kinderopvang Het Strand te Badhoevedorp

8 van 22

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld die voldoet aan
de gestelde eisen.
De houder maakt gebruik van het landelijke Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld
(versie juni 2018) en heeft de organisatie specifieke bijzonderheden en de sociale kaart ingevuld.
Houder is op de hoogte van de inhoud van de meldcode en de meldplicht, overlegplicht en
aangifteplicht.
Specifiek is gesproken over het nieuwe afwegingskader. Onderdeel van de meldcode is een
afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of een melding is aangewezen.
In het stappenplan is beschreven hoe het afwegingskader wordt toegepast met betrekking tot het
beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
Besproken is hoe de houder de kennis en het gebruik van de meldcode bevordert.
Tijdens het onderzoek na registratie zullen de voorwaarden met betrekking tot het bevorderen
kennis en het gebruik van de meldcode en de meldplicht worden getoetst.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
EHBO certificaat
Beleid veiligheid- en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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Accommodatie
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Accommodatie en inrichting’.
De voorziening is gehuisvest in de kantine van sportvereniging SC Badhoevedorp.
Eisen aan ruimtes
De BSO heeft de beschikking over de kantine van de sportvereniging. Er is voldoende
binnenspeelruimte beschikbaar.
Er is voldoende binnenruimte voor het aantal op te vangen kinderen maar de ruimte is nog niet
passend ingericht. De houder verklaart dat de ruimte passend ingericht gaat worden. Houder heeft
een sfeerbeschrijving gemaakt. Op basis van deze verklaring constateert de toezichthouder dat de
ruimtes redelijkerwijs passend ingericht zullen worden.
De binnenruimte is veilig, toegankelijk en wordt passend ingericht in overeenstemming met het
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De binnenruimte voldoet aan de wettelijke
eisen voor de inrichting van de binnenruimte.
Houder dient nog enkele aanpassingen te (laten) uitvoeren alvorens de ruimte in gebruik wordt
genomen, te weten:
Toiletten:
het vernieuwen van de kitranden rondom de toiletpotten
het aanbrengen van afdekdopjes op de bouten waar de toiletpotten met verankerd zijn
Afspraak: dagelijks de toiletten schoonmaken voor de bso start, de toiletten checken op de
aanwezigheid van zeep en handdoekjes. Zet het raampje in de herentoilet open voor
ventilatie.
Bar/keuken:
het afschermen van het bargedeelte waar alcohol wordt geschonken
Afspraak: geen kinderen achter de bar of in de keuken
de koelkast waar de bso gebruik van maakt eerst schoonmaken (schimmelvorming en mieren)
het aanrecht dagelijks voor de start van de bso schoonmaken (nu veel mieren overlast omdat
er gebruikte kannen van de ranja stonden), natte vaatdoekjes en sponsjes in de gootsteen
verwijderen en bij voorkeur eigen doekjes en sponsjes meenemen en dagelijks wassen op
minimaal 60 graden. En verschoon deze elk dagdeel.
de aanwezige hand- en theedoeken hingen niet uit om te drogen, lagen gedeeltelijk op de
grond, advies neem eigen hand- en theedoeken mee. En verschoon deze elk dagdeel.
de keuken is gedateerd en voldoet niet aan alle hygiëne eisen (gebroken vloertegels, losse
stekkers op de grond, vloer die plakt aan je schoenen, vieze gootsteen en aanrechtgedeelte).
Advies: maak afspraken met de vereniging en maak de keuken voor gebruik schoon (het
gedeelte dat de bso gebruikt).
Groepsruimte:
Houder zal de ruimte "gezellig" aankleden middels wandbekleding aan het bargedeelte.
Houder zal twee kasten met materialen plaatsen, één voor papier welke een vaste plek in de
ruimte zal krijgen en een verrijdbare kast met spelletjes etc. De zal naar waarschijnlijkheid in
de bestuurskamer worden geplaatst als de bso niet aanwezig is.
De vereniging zal een loungebank aanschaffen.
Houder zal samen met de vereniging een degelijk tafelvoetbalspel aanschaffen.
Overige afspraken:
De kantine zal ten tijde van de bso (14.30-18.00 uur) geheel ter beschikking staan van de bso,
zodat de kantine gebruikt kan worden als groepsruimte. Er is geen aanwezigheid van ouders,
spelers van de vereniging en personeel/vrijwilligers van de vereniging.
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De buitenschoolse opvang heeft de beschikking over een vaste buitenspeelruimte en beschikt over
ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. De buitenruimte
is aangrenzend aan de bso.
De buitenruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen. De buitenspeelruimte voldoet aan de wettelijke eisen.
De buitenruimte is één van de velden van de vereniging, dit kan zijn een voetbalveld, een softbal
veld, een pannakooi etc. Houder maakt afspraken met de vereniging over welk veld de bso gaat
gebruiken (dit kan en mag per middag verschillen).
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
Schriftelijke overeenkomst(en)
Plattegrond
Informatie beschikbare buitenruimte
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Ouderrecht
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Ouderrecht’. Per item worden eerst de
bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden.
Informatie
De houder zal de ouders, en een ieder die daarom verzoekt, informeren over het te voeren beleid
middels de website. Hier is tevens informatie opgenomen over de klachtenregeling en de
mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen.
Besproken is hoe de houder ouders en personeel informeert over het inspectierapport. Houder zal
de inspectierapporten op de website plaatsen. De voorwaarde met betrekking tot het
inspectierapport zal tijdens het onderzoek na registratie beoordeeld worden.
De houder is op de hoogte van het feit dat de informatie over de geschillencommissie op een
passende wijze onder de aandacht van de ouders gebracht moet worden.
De houder is op de hoogte van het feit dat de ouders nadrukkelijk op de hoogte gebracht moeten
worden over de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis
van het aantal kinderen en de tijden waarop niet afgeweken wordt.
Oudercommissie
De houder heeft voor deze locatie een reglement oudercommissie vastgesteld welke voldoet aan de
vastgestelde eisen.
Er is momenteel nog geen oudercommissie.
De verplichting voor het instellen van een oudercommissie en het vaststellen van een reglement
geldt binnen zes maanden na de registratie in het LRK.
De houder is op de hoogte van de kwaliteitseisen met betrekking tot de items van de
oudercommissie (adviesrecht, bespreken inspectierapport GGD, jaarlijks bespreken pedagogisch
beleid).
Klachten en geschillen
De houder heeft een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten over gedragingen van de
houder of bij de houder werkzame personen en klachten over de overeenkomst tussen houder en
ouder.
De regeling is schriftelijk vastgelegd en deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. De
voorwaarden met betrekking tot de klachtenregeling in de praktijk worden beoordeeld tijdens het
onderzoek na registratie.
De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van geschillen tussen ouder en houder (geschillen over
een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen, geschillen over de
overeenkomst tussen houder en ouder en geschillen tussen houder en oudercommissie over
toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht).
De houder is op de hoogte dat een jaarverslag klachten vereist is indien er klachten geweest zijn.
Ook is de houder op de hoogte dat ouders op passende wijze geïnformeerd worden over de
klachtenregeling en over feit dat ouders passend geïnformeerd worden op het moment dat er een
klachtenjaarverslag is gemaakt.
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Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Website
Klachtenregeling
Aansluiting geschillencommissie
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Registratie
Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden,
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de
daarvoor gestelde regels.
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang)

Administratie
Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een
kindercentrum en de ouder.
(art 1.52 Wet kinderopvang)

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1,
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De
administratie bevat de volgende gegevens:
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam,
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften;
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang;
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58
van de wet;
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet;
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders.
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang)

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, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is
van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 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 beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d 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 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;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar
kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. 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 e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag
is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang)
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Wanneer de houder van een kindercentrum redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de
personen die op basis van artikel 1.50 lid 3 in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het
gedrag, niet langer aan de vereisten voor het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al dan niet op
verzoek van de toezichthouder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de betreffende
persoon. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee
maanden.
(art. 1.50 lid 7 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)

Aantal beroepskrachten
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gedurende de uren dat conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal
aanwezig kinderen in een basisgroep als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe
leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum
aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
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 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b
Regeling Wet kinderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
e. het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt.
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en
2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Ouderrecht
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 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)
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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.
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 een door de minister van Justitie en Veiligheid
erkende geschillencommissie 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 en 1.60 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Jannetta Cornelia van Looij-Kelder
: 34292380
: Ja

Kinderopvang Het Strand
http://www.hetstrand.net
000009954244
20

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Haarlemmermeer
: Postbus 250
: 2130AG HOOFDDORP

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

GGD Kennemerland
Postbus 5514
2000GM Haarlem
023-5159500
M. Smit

20-06-2019
20-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019

: 28-06-2019

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-06-2019
Kinderopvang Het Strand te Badhoevedorp

21 van 22

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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