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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 (Wet kinderopvang). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) éénmaal 
bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang 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 
Wet kinderopvang. 
  
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. 
  
De 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 één groep met maximaal twintig kinderen van vier tot dertien 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. 
  
De inspectie 
Deze jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 19 oktober 2017.  
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 besproken. 
  
Conclusie 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 
  
Tijdens dit onderzoek is onderzocht of het pedagogisch beleidsplan onder andere de werkwijze in 
de praktijk van de opvang beschrijft, alsmede de (spel)activiteiten buiten de stam / basisgroep. 
  
Daarnaast is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de 
vier wettelijke pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) in het algemeen en het 
pedagogisch beleidsplan van de organisatie. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Hierin staat de vertaalslag van de 
overkoepelende visie naar de praktijk. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De uitgangspunten van het pedagogisch plan en andere (pedagogische) beleidsstukken worden 
door de houder onder de aandacht gehouden bij de beroepskrachten tijdens teamoverleg en 
gedurende of aansluitend op de opvang door feedback van de leidinggevende naar aanleiding van 
bijvoorbeeld een praktijkobservatie. 
De pedagogisch begeleider komt ongeveer één keer per maand langs om te observeren en de 
beroepskrachten te ondersteunen. Als de beroepskrachten iets te bespreken hebben met mensen 
van het centraal kantoor, wordt een vergadering aangevraagd. 
  
De beroepskrachten van BSO Centraal werken veel samen met BSO Noord, tevens een locatie van 
Kits Oonlie. Deze BSO ligt op een minuut loopafstand en op de dagen dat de BSO Centraal niet 
geopend is, worden kinderen op BSO Noord opgevangen. Met de beroepskrachten van BSO Noord 
vindt wekelijks overleg plaats. 
  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. 
Hierin staan de indicatoren waarmee de uitwerking van de pedagogische basisdoelen in de praktijk 
wordt beoordeeld. Indicatoren uit dit veldinstrument worden cursief weergegeven. 
  
Emotionele veiligheid 
Energie en sfeer 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen.  
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. 
  
Praktijkvoorbeeld 
Als alle kinderen uit school op de BSO zijn gekomen, gaan ze samen met de beroepskrachten aan 
tafel zitten. Er vinden gesprekken tussen de kinderen plaats terwijl de beroepskrachten drinken en 
fruit aan de kinderen uitdelen. Als alle kinderen drinken en fruit hebben, vertel een van de 
beroepskrachten aan de kinderen dat er nieuw speelgoed is en dat de kinderen dat straks uit 
mogen pakken. De sfeer is ontspannen en iedereen krijgt de kans zijn/haar verhaal te vertellen. 
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Overdracht van normen en waarden 
Eenduidig handelen  
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen.  
  
Praktijkvoorbeeld 
Voordat de kinderen aan tafel gaan, moeten zij hun handen wassen. De beroepskrachten 
controleren nog of alle kinderen dit ook echt gedaan hebben. Als ze klaar zijn met hun drinken en 
fruit, geven zij hun beker aan een beroepskracht of zetten zij deze op het aanrecht en gooien hun 
schil of klokhuis weg. Deze afspraken zijn allemaal bekend bij de kinderen en worden als 
vanzelfsprekend uitgevoerd. 
  
Persoonlijke competenties 
Verrijken                                                            
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. 
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even 
deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft. 
  
Praktijkvoorbeeld 
Een groepje kinderen is met het nieuwe lego aan het spelen. De beroepskrachten laten de kinderen 
vooral hun gang gaan maar komen wel af en toe vragen of het gaat. Indien nodig helpen zij de 
kinderen met het bouwen. 
  
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. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (pedagogische praktijk, veiligheids- en gezondheidsaspecten) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2017) 
 Pedagogisch werkplan (versie 2017) 



 

6 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 19-10-2017 

Kits Oonlie BSO Centraal te Alkmaar 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen de Wet Kinderopvang 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 eisen. 
 
 
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 één basisgroep met maximaal twintig kinderen in de leeftijd van vier tot dertien 
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 
presentielijsten van de afgelopen periode en het bijbehorende dienstrooster.  
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 elf kinderen onder begeleiding van twee 
beroepskrachten. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (oktober 2017) 
 Personeelsrooster (oktober 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen de Wet kinderopvang 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 het mei 2017 is de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd door de pedagogisch begeleider. 
  
Er zijn schoonmaaklijsten, takenlijsten en ongevallenregistraties aanwezig op locatie. Minimaal één 
keer per jaar wordt een ontruimingsoefening uitgevoerd. De beroepskrachten waren in staat een 
duidelijke omschrijving van het ontruimingsplan en de behorende vluchtroute te geven. 
  
De namen van de aanwezige kinderen zijn op een schoolbord in de groepsruimte geschreven.  
Als kinderen buiten gaan spelen, wordt er een kruis voor de naam van de kinderen gezet.  
Op deze manier kunnen de beroepskrachten snel zien waar de kinderen zijn. 
  
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 (beroepskrachten) 
 Observaties (pedagogische praktijk, veiligheids- en gezondheidsaspecten) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (mei 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (mei 2017) 
 Actieplan veiligheid (2017) 
 Actieplan gezondheid (2017) 
 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. 
  
 
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. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Informatiemateriaal voor ouders (posters en berichten op website van houder) 
 Website (www.kits-oonlie.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 



 

10 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 19-10-2017 

Kits Oonlie BSO Centraal te Alkmaar 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(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) 

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) 

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) 
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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 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- 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. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b 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 L.  Boltjes 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Alkmaar 
Adres : Postbus 53 
Postcode en plaats : 1800BC ALKMAAR 
 
Planning 
Datum inspectie : 19-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport 
Hoor en wederhoor 

: 24-10-2017 
: 24-10-2017 

Zienswijze houder : 24-10-2017 
Vaststelling inspectierapport : 25-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 26-10-2017 
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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. 
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