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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 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere het gebied van de 
pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en 
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wko). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) één maal bezocht in het 
kader van de naleving Wko door een toezichthouder van de GGD. 
  
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen. Op 
de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de 
Wko. 
  
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
Locatie 
Buitenschoolse opvang (BSO) Kits Oonlie Centraal is vanaf 18 augustus 2014 in gebruik 
als uitbreiding van de BSO Kits Oonlie Noord, vooralsnog op de dinsdag en donderdag. 
Op overige dagen en in de schoolvakanties wordt de opvang op de BSO Kits Oonlie Noord 
aangeboden. 
De opvang bestaat uit 1 groep met maximaal 20 kinderen van 4 tot 13 jaar. 
 
Inspectiegeschiedenis 
-In juni 2014 heeft het onderzoek vóór registratie plaatsgevonden, waarna een positief advies is 
gegeven voor registratie in het landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 
-In november 2014 werd tijdens het onderzoek na start van de exploitatie aan de getoetste 
voorwaarden voldaan. 
-In september 2015 werd tijdens het jaarlijks onderzoek aan de meeste getoetste voorwaarden 
voldaan. 
Er werd niet voldaan aan de voorwaarde met betrekking tot het instellen van een oudercommissie, 
ondanks de werving van de houder. 
  
Inspectie 
De toezichthouder heeft een gesprek gevoerd met de beroepskrachten en er heeft een observatie 
plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten 
ingezien. De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke geëvalueerd. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen de Wko gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, de inhoud 
van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van de pedagogische basisdoelen met de praktijk. 
Tijdens dit onderzoek is onderzocht of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen 
naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan specifiek. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleid door de inzet van een 
pedagogisch adviseur en werkbegeleider. 
De pedagogisch werkbegeleider komt op de locatie om te helpen bij drukte, observaties uit te 
voeren en te adviseren bij vraagstukken. 
In werkoverleggen worden telkens onderdelen uit het pedagogisch beleid besproken en indien 
nodig bijgesteld. 
  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. Daarin staan 
de specifieke indicatoren beschreven waarop wordt geobserveerd. Indicatoren uit dit 
veldinstrument zijn cursief weergegeven. 
  
Praktijkvoorbeelden: 
  
Persoonlijke competenties: 
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
Praktijkvoorbeeld: de beroepskracht vertelde dat er wisselende activiteiten worden aangeboden, 
maar dat de kinderen meestal zelf een bezigheid zoeken. Veel kinderen gaan het liefst buiten 
spelen. 
Tijdens de inspectie was op het wandbord te zien welke activiteiten er deze week werden 
aangeboden: verven met de voeten en knutselen met wasknijpers. Na het eten zochten de 
kinderen in groepjes een spel, vooral buiten maar ook in de groepsruimte. De beroepskrachten 
verdeelden zich over de binnen- en buitenruimte en waren steeds in de nabijheid als 
aanspreekpunt wanneer een kind iets wilde vragen. 
  
Emotionele veiligheid: 
Beroepskrachten nemen (desgewenst) actief informatie in ontvangst bij het brengen, en dragen 
actief informatie over bij het ophalen. Ouders krijgen antwoord op hun vragen.  
Praktijkvoorbeeld: de ouders die hun kind kwamen ophalen werden benaderd door de 
beroepskracht om hen te informeren over het reilen en zeilen die dag van hun kind. 
  
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 
tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes. 
Praktijkvoorbeeld: een aantal kinderen speelde buiten bij de schommel, een klein groepje was 
binnen aan tafel aan het tekenen. Trots lieten zij zien aan de beroepskracht wat zij hadden 
getekend. De beroepskracht hielp hen met het materiaal of om nieuw papier te pakken. De sfeer 
was ontspannen. Rond 17 uur werd er aan tafel wat gegeten en gedronken, maar zo snel mogelijk 
daarna gingen de kinderen verder met hun spel. 
  
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding 
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien 
in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van het pedagogisch 
beleid.  
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Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (pedagogische praktijk) 
  Pedagogisch beleidsplan (mei 2015) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen de Wko gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, stagiaires en 
beroepskrachten in opleiding. 
Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en 
aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio) gekeken. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid 
continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue 
screening. De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen 
werkzaam bij het kindercentrum steekproefsgewijs beoordeeld. 
  
De beoordeelde VOG’s voldoen aan de gestelde eis. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De toezichthouder heeft de diploma’s van de beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde 
documenten betreffen een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO 
kinderopvang is opgenomen. 
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De BSO bestaat uit 1 basisgroep met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
De opvang op deze locatie is op dinsdag en donderdag. Op overige dagen en in schoolvakanties 
wordt de groep samengevoegd met de Kits Oonlie locatie aan de overkant, BSO Noord. 
  
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de 
planning van de afgelopen periode. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 
gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep is conform de voorwaarden. Tijdens de inspectie was de 
feitelijke bezetting: 15 kinderen met 2 beroepskrachten. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (pedagogische praktijk) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten (week 25) 
  Personeelsrooster (week 25) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen de Wko gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een 
kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke 
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering 
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
In mei 2016 is de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd. 
  
In de risico-inventarisatie is aangegeven welke afspraken (werkafspraken, huisregels, protocollen, 
en dergelijke) zijn vastgesteld en welke maatregelen met betrekking tot de inrichting en 
accommodatie (vingersafes, veiligheidsglas, en dergelijke) zijn genomen. Deze worden onder de 
aandacht gehouden bij de beroepskrachten via teamoverleg. 
  
De beroepskracht vertelde dat recent de 'zomer EHBO' is besproken met de 
locatieverantwoordelijke. 
Er is ingegaan op de specifieke aandachtspunten in de zomerperiode zoals bescherming tegen 
zonnebrand, insectensteken en oververhitting, zorgen voor voldoende drinken. 
  
Er zijn schoonmaaklijsten, takenlijsten en ongevallenregistraties aanwezig op locatie. Voor de 
medewerkers zijn werkinstructies, richtlijnen en protocollen beschikbaar op het gebied van 
gezondheid en veiligheid. Voor kinderen, ouders/ verzorgers en beroepskrachten zijn huisregels 
opgesteld. 
  
In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. 
Op grond van de gesprekken en de observatie van de praktijk op de groep, is geconcludeerd dat de 
beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste 
wijze in praktijk brengen. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (pedagogische praktijk) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (mei 2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (mei 2016) 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Veiligheidsverslag 
  Gezondheidsverslag 
  Huisregels/groepsregels 
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Ouderrecht 

 
Binnen de Wko gelden eisen die betrekking hebben op de wijze waarop de houder de ouders 
betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van 
zaken in het kindercentrum en over minimaal het meest recente inspectiebezoek van de GGD. 
  
Het is mogelijk om, als het instellen van een oudercommissie niet lukt, op een alternatieve wijze 
ouders te betrekken voor het adviesrecht. Dat kan alleen als er maximaal 50 kinderen 
daadwerkelijk zijn geplaatst. De houder moet zich echter wel aantoonbaar blijven inspannen een 
oudercommissie te vormen. Tijdens de inspectie is beoordeeld of de ouders in de gelegenheid 
gesteld zijn medezeggenschap uit te oefenen. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt door middel van de website, 
persoonlijk contact, ouderavonden, de dagelijkse overdracht en nieuwsbrieven. 
Het laatste inspectierapport is geplaatst op de website van de houder. De houder brengt de 
klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen, 
alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van ouders, o.a. via de 
website. 
 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
 
Oudercommissie 
 
In dit kindercentrum, waar minder dan 50  kinderen worden opgevangen, is nog geen 
oudercommissie ingesteld. De houder heeft zich wel aantoonbaar ingespannen om een 
oudercommissie in te stellen door middel van oproepen in nieuwsbrieven en in intake- en jaarlijkse 
oudergesprekken.. 
  
De houder dient bij afwezigheid van een oudercommissie ouders op een andere wijze bij de 
organisatie te betrekken, over minimaal de volgende onderwerpen: 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid 
- openingstijden 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
  
De houder informeert de ouders over deze onderwerpen en geeft aan bij wijzigingen in het beleid 
de ouders schriftelijk te benaderen om te kunnen reageren op het voorstel, zoals dat ook bij de 
oudercommissies op andere locaties gebeurt. 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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Klachten en geschillen 2016 
 
De houder treft een regeling voor de interne afhandeling van klachten over een gedraging van de 
houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder, welke aan de voorwaarden voldoet. 
Er staat beschreven hoe de klacht moet worden aangeleverd, wat de termijn van reactie is en hoe 
de (mogelijke) afhandeling er van plaatsvindt. De houder is tevens aangesloten bij een door de 
minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie, namelijk de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor een externe afhandeling van klachten. 
  
Ouders komen voor een externe afhandeling in eerste instantie terecht bij het Klachtenloket 
Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of 
een onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de 
ouder een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De 
houder is verplicht te melden dat de ouder ook direct een klacht kan indienen bij de 
Geschillencommissie als hij er met de kinderopvangorganisatie niet uitkomt. Dit staat in de 
klachtenregeling opgenomen. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Vragenlijst oudercommissie (één ouder van BSO Noord, BSO Centraal werkt hier nauw mee 
samen) 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw P. van Zelst) 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
  Klachtenregeling 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

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 

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) 
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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) 

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) 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(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 11 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) 

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) 

 

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, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt 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) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon 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 wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kits Oonlie BSO Centraal 
Aantal kindplaatsen : 20 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Kits Oonlie BSO Alkmaar 
Adres houder : De Hoefsmid 9 
Postcode en plaats : 1851 PZ HEILOO 
KvK nummer : 37133661 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 
Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw A. Veldhuis 

 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Alkmaar 
Adres : Postbus 53 
Postcode en plaats : 1800 BC ALKMAAR 

 
Planning 

Datum inspectie : 21-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 12-07-2016 
Hoor en wederhoor 
Zienswijze houder 

: 26-07-2016 
: 26-07-2016 

Vaststelling inspectierapport : 08-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 09-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

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

 
 
 

 


