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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Beschouwing 

Op 19 september 2022 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer 

een onaangekondigd telefonisch onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang Het Strand in 

Badhoevedorp. 

Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang 

getoetst. 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum en de 

bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Feiten over buitenschoolse opvang Het Strand 

BSO Het Strand biedt opvang aan kinderen van 4-13 jaar voor voorschoolse opvang (van 7.30 uur 

tot start schooltijd). De locatie is geregistreerd met 11 kindplaatsen. In hetzelfde pand is het 

kinderdagverblijf van dezelfde houder gevestigd. De groepsruimte waar de BSO gebruik van 

maakt, wordt de rest van de dag door de oudste groep kinderen van het kinderdagverblijf gebruikt. 

De houder heeft nog verschillende buitenschoolse opvang vestigingen in Badhoevedorp.   

  

Oudercommissie  

De toezichthouder heeft de oudercommissie een vragenlijst gestuurd met betrekking tot ervaringen 

medezeggenschap en de ervaren kwaliteit van de opvang. 

 

Belangrijkste bevindingen 

De houder heeft niet aan alle getoetste kwaliteitseisen voldaan. 

 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; sociale kaart 

 

Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden om een herstelafspraak te maken. 

De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na herbeoordeling blijkt dat voldaan 

wordt aan de gestelde voorwaarden. 

 

Een nadere toelichting staat in het inspectierapport beschreven bij de betreffende voorwaarden. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

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

 

 Pedagogisch beleid 

 

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

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Dit bestaat uit een algemeen 

pedagogisch beleid en een locatiespecifiek werkplan. 

  

Het pedagogisch beleidsplan is tijdens dit onderzoek op enkele onderdelen getoetst: 

 De wijze waarop de mentor de verkregen info over de ontwikkeling van een kind met de 

ouders bespreekt. En de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt wie 

de mentor van het kind is; 

 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan de nieuwe groep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 

  

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Website (https://www.hetstrand.net/bso/bso/) 

 Pedagogisch beleidsplan (VSO Ibiza) 
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Personeel en groepen 
 

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

  

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

  

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister en 

voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder. 

Dit is gebaseerd op basis van een steekproef van de personen die ingezet zijn op de dag van het 

onderzoek. 

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten sinds het vorige onderzoek getoetst. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Personenregister Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 
 

 In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

  

 meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

  

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

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld die voldoet aan 

de gestelde eisen.  

De houder heeft gebruik gemaakt van het landelijke Protocol Kindermishandeling en huiselijk 

geweld (versie juni 2018). De houder heeft niet de organisatiespecifieke bijzonderheden en de 

sociale kaart ingevuld. De houder heeft hiervoor een herstelaanbod ontvangen en daarvan gebruik 

gemaakt. 

 

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. 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode, waaronder vormen van 

kindermishandeling, signalen, stappenplan met afwegingskader en melding bij Veilig Thuis. 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de stappen die genomen 

moeten worden indien een medewerker, stagiair of leidinggevende zich mogelijk schuldig maakt of 

heeft gemaakt aan mishandeling of een misdrijf tegen de zeden. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Website (https://www.hetstrand.net/bso/bso/) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

(https://www.hetstrand.net/download/meldcode/) 
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Ouderrecht 
 

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

 

 informatie voor ouders; 

 oudercommissie; 

 klachten en geschillen. 

 

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

Informatie 

De houder informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid door 

de website, het ouderportaal en een rondleiding bij interesse in het kindcentrum. 

 

De informatie is actueel. 

Het meest recente inspectierapport is inzichtelijk op de website van de houder. 

 

De houder brengt de klachtenregeling alsmede de mogelijkheid om geschillen aan de 

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

  

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten 

worden ingezet dan vereist is (de drie-uursregeling). Dat geldt ook voor de tijden waarop in ieder 

geval niet wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het minimaal aantal 

beroepskrachten.  

De houder informeert de ouders als hier wijzigingen in optreden nadat de oudercommissie hier 

advies over heeft kunnen geven.  

Oudercommissie 

Reglement 

De houder heeft voor het kindercentrum een reglement oudercommissie vastgesteld. 

Het betreft een organisatiebreed document wat ook voor dit kindercentrum van toepassing is. 

 

Oudercommissie 

Er is een oudercommissie ingesteld bestaande uit 4 leden. 

De leden van de oudercommissie hebben een of meerdere kinderen op dit kindercentrum. 

Op dit adres zijn meerdere voorzieningen. Er is een kinderdagverblijf en een voor- en 

buitenschoolse opvang gevestigd op hetzelfde adres. 

 

De houder bespreekt jaarlijks het pedagogisch beleidsplan met de oudercommissie, ongeacht of er 

wijzigingen in het beleid zijn of niet. Het pedagogisch beleid en de uitvoering van het beleid is 

hiermee een vast onderwerp van overleg tussen houder en ouders. 

Klachten en geschillen 

De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 

geschillencommissie voor het behandelen van geschillen tussen ouder en houder. 

Dit betreft mogelijke geschillen over een gedraging van de houder of bij de houder werkzame 

personen, geschillen over de overeenkomst tussen houder en ouder en/of geschillen tussen houder 

en oudercommissie over toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht. 
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Daarnaast heeft de houder 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 klachtenregeling is schriftelijk vastgelegd en deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

  

De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een 

passende wijze onder de aandacht van ouders. 

  

De houder geeft aan dat er in 2021 geen schriftelijke klachten zijn geweest. Het maken van een 

klachtenjaarverslag over het jaar 2021 is daarom niet verplicht. 

Eventuele klachten die in 2022 schriftelijk gemeld worden moeten in een klachtenjaarverslag 

worden verwerkt. De houder heeft tot 1 juni 2023 de gelegenheid het klachtenjaarverslag over 

2022 vast te stellen en deze aan de toezichthouder te sturen. Zodra het klachtenjaarverslag is 

vastgesteld dient het klachtenjaarverslag op passende wijze onder de aandacht van alle ouders van 

het kindercentrum gebracht te worden. 

 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst oudercommissie 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Website (https://www.hetstrand.net/bso/bso/) 

 Nieuwsbrieven 

 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 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) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

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

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

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

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

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

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

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

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

 

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

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

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 

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

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

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

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

 
 

Oudercommissie 

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

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

 
 

OF 

 

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

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

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 
 

Klachten en geschillen 

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. 
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(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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

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

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

jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  

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

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

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

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

ouders of de oudercommissie.  

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Het Strand 

Website : http://www.hetstrand.net 

Vestigingsnummer KvK : 000009954244 

Aantal kindplaatsen : 11 

Gegevens houder 

Naam houder : Jannetta Cornelia van Looij-Kelder 

KvK nummer : 34292380 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000 GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 

Onderzoek uitgevoerd door :  E. Broertjes  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Haarlemmermeer 

Adres : Postbus 250 

Postcode en plaats : 2130 AG HOOFDDORP 

Planning 

Datum inspectie : 19-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 28-10-2022 

Vaststelling inspectierapport : 08-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 08-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


