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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Naar aanleiding van de melding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen is een onderzoek uitgevoerd bij BSO Horizon Stad. 
In het kader van Streng aan de poort zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn 

en die voor aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, beoordeeld. Bij voorwaarden die 
nog niet beoordeeld kunnen worden, is het voornemen van de houder, om aan de gestelde eisen te 
voldoen, beschreven. 
  

 
Beschouwing 
Feiten over het kindercentrum 
Buitenschoolse opvang (BSO) Horizon Stad raakt gevestigd in de gelijknamige basisschool in 

Doesburg. 
De BSO maakt onderdeel uit van de stichting Spelenderwijs IJsselgraaf welke meerdere 
kindercentra exploiteert in de omgeving. Naast deze buitenschoolse opvang zal er ook voorschoolse 
opvang (VSO) geboden gaan worden. 
Er is een registratie aangevraagd voor maximaal 20 kindplaatsen. Men is voornemens om per 8 
januari 2018 van start te gaan indien er voldoende aanmeldingen zijn. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen  
Dit onderzoek is gedaan aan de hand van ‘Streng aan de Poort’. ‘Streng aan de Poort’ betekent: de 
gemeente is streng bij het nemen van een besluit over een aanvraag en verzoekt de 

toezichthouder kinderopvang van de GGD om het kindercentrum intensief te onderzoeken. De GGD 
onderzoekt of exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in lijn met de kwaliteitseisen uit de Wet 
kinderopvang en aanverwante wet- en regelgeving. 

  
De toezichthouder heeft tijdens het locatiebezoek onder meer gesproken met de schooldirecteur en 
de beleidsmedewerker. Tijdens dit gesprek heeft men de plannen toegelicht en een helder beeld 
gegeven van de voorgenomen praktijk. De houder is goed op de hoogte van de eisen die de Wet 
kinderopvang stelt. 
  
Conclusie 

Op basis van informatie verkregen uit de gesprekken, een documentenonderzoek en observatie 
van de ruimtes is het de verwachting dat sprake zal zijn van verantwoorde kinderopvang. Er wordt 
aan de getoetste kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang voldaan. 
  

Binnen 3 maanden na registratie in het LRKP vindt een onderzoek plaats zoals bedoeld in artikel 
62, tweede lid, van de Wet kinderopvang. Tijdens dit onderzoek zullen, voor zover van toepassing, 

alle items beoordeeld worden. 

 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
In de Wet kinderopvang (Wko) wordt het volgende onder verantwoorde kinderopvang verstaan: 
opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en 
gezonde omgeving. 
Tijdens dit onderzoek voor registratie is gekeken of de houder van het kindercentrum in ieder geval 

aantoonbaar aandacht besteed heeft aan de volgende basiscriteria: 

 de pedagogische visie; 
 het aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie 

per groep; 
 de oppervlakte en inrichting binnen- en buitenruimte(n); 
 de verklaringen omtrent het gedrag van medewerkers; 
 de opleidingseisen van de beroepskrachten; 

 het veiligheid- en gezondheidsbeleid; 
 ouderrecht. 
  
  
Kinderopvang in de zin van de Wet 
 
Op BSO Horizon Stad worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4-12 jaar. 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en wordt een bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van kinderen. 
 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 

Er loopt geen handhaving tegen vestiging(en) van de houder die van invloed zou kunnen zijn op de 
te openen locatie. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden uit het domein Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en 
regelgeving, voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
  

 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 LRKP 
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Pedagogisch klimaat 

 
Binnen de Wko gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, de inhoud van 

een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. Het aanleveren een 
pedagogisch beleid is een basisvoorwaarde bij de aanvraag tot exploitatie van kinderopvang. 
Tijdens dit onderzoek voor registratie is het aangeleverde pedagogisch beleidsplan beoordeeld op 
inhoud en volledigheid. Onderzocht is of in het pedagogisch beleidsplan onder andere de vier 
wettelijk gestelde pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) zijn uitgewerkt. 
  

 
Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan "Beleidsplan Stichting SpelenderWijs 
IJsselgraaf" opgesteld. Daarnaast is er voor de locatie een Pedagogisch praktijkplan (Pedagogisch 
werkplan juni 2017 BSO Horizon Stad Spelenderwijs Doesburg) opgesteld. 
Hierin staat o.a. de visie beschreven, de vier basiscompetenties, het wenbeleid en het beleid ten 

aanzien van ruil- of extra dagen. 
  
Omdat de BSO in eerste instantie zal starten met één beroepskracht (bij 10 kinderen of minder) 
vereist de Wet kinderopvang dat het pedagogisch beleidsplan duidelijk beschrijft hoe ondersteuning 
van deze beroepskracht is vormgegeven. Het huidige werkplan beschrijft deze zogeheten 
achterwachtregeling niet concreet. Uit het interview blijkt dat men voorafgaand aan de start nog 
nader gaat bepalen wie deze achterwacht wordt. Het document wordt voor de start aangepast met 

de naam van de achterwacht. 
 
 

Pedagogische praktijk 
 
De houder is voornemens om, voorafgaand aan de start van de BSO, een uitgebreid werkoverleg te 

plannen met de nog nader te bepalen beroepskracht. Tijdens dit werkoverleg zal het beleid van de 
organisatie, waaronder het pedagogisch beleids- en werkplan, uitgebreid besproken worden. De 
uitvoering van het beleid wordt verder gewaarborgd middels een BSO overleg met alle 
beroepskrachten (locatie overstijgend) dat 4 keer per jaar plaatsvindt. Daarnaast is er nog 
locatiegericht overleg tussen beroepskracht en locatieleider (de schooldirecteur). 
  
Tenslotte zal de inhoud van het pedagogisch werkplan jaarlijks geëvalueerd worden met de 

beroepskracht en zo nodig bijgesteld worden. 
  
Conclusie 

De getoetste voorwaarden uit het domein Pedagogisch klimaat voldoen aan de gestelde 
voorwaarden. 
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen de Wko gelden eisen voor de bevoegdheid van de houder en diens personeel, alsmede 

eisen rondom de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, stagiaires en beroepskrachten in 
opleiding. Het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag van de houder is een 
basisvoorwaarde bij de aanvraag tot exploitatie van kinderopvang. 
Tijdens dit onderzoek voor registratie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, 
passende beroepskwalificaties, het voornemen m.b.t. de opvang in groepen en de geplande 
verhouding tussen het aantal beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio) 

gekeken. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder heeft tijdig een passende verklaring omtrent het gedrag (VOG) overlegd. De VOG 
Rechtspersonen is afgegeven op 21 augustus 2017. 

 
Uit het interview blijkt dat er nog geen beroepskrachten zijn aangesteld voor deze locatie. Men is 
momenteel bezig met het werven van geschikte kandidaten. 
De toezichthouder heeft logischerwijs nog geen VOG's van beroepskrachten kunnen toetsen. Dit 
gebeurt tijdens het eerstvolgende onderzoek na exploitatie.  
  
  

Passende beroepskwalificatie 
 
Uit het interview blijkt dat er nog geen beroepskrachten zijn aangesteld voor deze locatie. Men is 

momenteel bezig met het werven van geschikte kandidaten. 
De toezichthouder heeft logischerwijs nog geen VOG's van beroepskrachten kunnen toetsen. Dit 
gebeurt tijdens het eerstvolgende onderzoek na exploitatie. 

 
 
Opvang in groepen 
 
BSO Horizon Stad zal starten met een verticale groep van maximaal 10 kinderen met één 
pedagogisch medewerker. Bij voldoende deelname zullen we de groep uitbreiden naar 20 kinderen 
(met twee pedagogisch medewerkers) en eventueel splitsen wanneer mogelijk. Bij splitsing wordt 

dit een verticale groep van kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar en een verticale groep van 8-12 
jaar. 
  

De daadwerkelijke uitwerking van de opvang in de basisgroep en bijbehorende 
praktijkvoorwaarden zal worden beoordeeld tijdens de volgende inspectie. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
De houder is bekend met de regel van de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het 
aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep. 
Vanaf het 11de kind zal een tweede beroepskracht worden ingezet. 
De beroepskracht-kindratio in de praktijk zal worden beoordeeld tijdens de eerste reguliere 

inspectie. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Tijdens de opvang zal Nederlands gesproken worden. 
  

Conclusie 
De getoetste voorwaarden uit het domein Personeel en groepen voldoen aan de gestelde 
voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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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. Het aanleveren van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is 
een basisvoorwaarde bij de aanvraag tot exploitatie van kinderopvang. 
Tijdens dit onderzoek voor registratie is beoordeeld of in de 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 of zal gaan 
ondervangen. Tevens is beoordeeld of de houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met 
betrekking tot kindermishandeling kan handelen. 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is in oktober 2017 uitgevoerd. In het actieplan 
wordt per risico een maatregel beschreven. 
 
De houder is voornemens om, voorafgaand aan de start van de BSO, een uitgebreid werkoverleg te 
plannen met de nog nader te bepalen beroepskracht. Tijdens dit werkoverleg zal het beleid van de 
organisatie, waaronder het veiligheids- en gezondheidsbeleid, uitgebreid besproken worden. De 
uitvoering van het beleid wordt verder gewaarborgd middels een BSO overleg met alle 

beroepskrachten (locatie overstijgend) dat 4 keer per jaar plaatsvindt. Daarnaast is er nog 
locatiegericht overleg tussen beroepskracht en locatieleider (de schooldirecteur). 
 

Alle medewerkers hebben digitaal toegang tot de risico-inventarisaties. Zij kunnen zelfstandig 
inloggen op de locatie. Beleid is vastgelegd in protocollen en deze zijn op de locatie beschikbaar op 
papier, medewerkers zijn zelf verantwoordelijk om deze up-to-date te houden.  Als er zaken 

wijzigen dan worden de medewerkers via de mail op de hoogte gebracht.  
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder gebruikt de bij Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die op 1 
juli 2013 in werking getreden. 

De bijbehorende sociale kaart bevat de nodige actuele informatie. 
 
De kennis en het gebruik van de meldcode wordt gewaarborgd middels een BSO overleg met alle 

beroepskrachten (locatie overstijgend) dat 4 keer per jaar plaatsvindt. Daarnaast is er nog 
locatiegericht overleg tussen beroepskracht en locatieleider (de schooldirecteur) waarbij ruimte is 
voor afstemming en informatieoverdracht aangaande het gebruik van de meldcode. 
  

Conclusie 
De getoetste voorwaarden uit het domein Veiligheid en gezondheid voldoen aan de gestelde 
voorwaarden. 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 

 Sociale kaart 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 

 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen de Wko gelden eisen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante meter per kind 

voor de binnen- en de buitenruimte. Ook de inrichting van de ruimten is van belang om minimaal 
te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de basisbehoeften van kinderen zodat in de diverse 
ontwikkelingsbehoeften kan worden voorzien. 
Tijdens dit onderzoek voor registratie is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende 
speeloppervlak en voor, in hoe verre reeds inzichtelijk, een passend ingerichte ruimte voor 
kinderen om te kunnen spelen, in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. 
  
 

Binnenruimte 
 
Per aanwezig kind in het kindercentrum dient ten minste 3,5 m² passend ingerichte 
binnenspeelruimte beschikbaar te zijn. 

De BSO kan permanent gebruik gaan maken van de zogeheten 'nieuwe hal' in de school. Deze 
ruimte is ongeveer 100 m2 groot. Dit is meer dan voldoende voor 20 kinderen. 
De 'nieuwe hal' bevindt zich op een centrale plaats in de school en staat deels in open verbinding 
met de gang maar is grotendeels afgesloten van de omliggende ruimtes middels wanden met veel 
glas. 
  
Tijdens het interview worden de inrichtingsplannen van de houder duidelijk. Men is voornemens om 

een huiselijke sfeer te scheppen middels een zithoek, meerdere spelhoeken waaronder een 
bouwhoek en voldoende afwisselend spelmateriaal dat alle leeftijden voldoende vertegenwoordigd. 
  

Tenslotte ligt er een plan om van een deel van een vlakbij gelegen klaslokaal om te bouwen tot 
atelier/kookruimte voor de BSO. In de lerarenkamer bevindt zich een keuken met koelkast waar de 
beroepskrachten voedsel en drinken kunnen bereiden. 

De kinderen zullen gebruik gaan maken van de dichtstbijzijnde toiletten nabij de BSO ruimte. 
  
  
Buitenspeelruimte 
 
Per aanwezig kind in het kindercentrum dient ten minste 3 m² passend ingerichte 
buitenspeelruimte beschikbaar te zijn. De aangrenzende buitenspeelruimte dient voor kinderen 

toegankelijk en vast beschikbaar te zijn. 
De BSO maakt gebruik van de buitenruimte van de basisschool. Deze is voldoende groot, direct 
toegankelijk en passend ingericht. 

  
Conclusie: 
De getoetste voorwaarden uit het domein Accommodatie en inrichting voldoen aan de gestelde 
voorwaarden. 

 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 

 Plattegrond 
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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. Tevens dient de houder een interne en externe 
klachtenregeling te hebben opgezet en ouders daarover te informeren. 
Tijdens dit onderzoek voor registratie is tevens beoordeeld hoe de houder voornemens is de ouders 
in de gelegenheid te gaan stellen medezeggenschap uit te oefenen. 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. 
 
 

Informatie 
 
Ouders ontvangen informatie tijdens het intakegesprek, middels een informatieboekje en via de 
website. Op de website is onder andere een directe link geplaatst naar de inspectierapporten op de 

website van het LRKP. 
In het informatieboekje voor ouders wordt naar de geschillencommissie verwezen. 
 
 
Oudercommissie 
 
Kindercentra dienen te beschikken over een oudercommissie. De houder heeft na registratie zes 

maanden de tijd om een oudercommissie in te stellen. 
 
Stichting SpelenderWijs/IJsselgraaf heeft beleid in ontwikkeling en zet structuur uit voor een 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor opvang en onderwijs in één orgaan. 
 
De houder heeft daarnaast een passend reglement oudercommissie opgesteld. 

 
 
Klachten en geschillen 
 
De houder heeft een regeling getroffen voor de interne afhandeling van klachten over een 
gedraging van de houders jegens een ouder welke aan de voorwaarden voldoet. 
De houder is tevens aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 

geschillencommissie, voor een externe afhandeling van klachten. 
  
Conclusie 

De getoetste voorwaarden uit het domein Ouderrecht voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Reglement oudercommissie 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 

 Pedagogisch beleidsplan 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang in de zin van de Wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 

ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het 
college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit registers 
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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) 
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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) 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Indien meertalige opvang wordt verzorgd bevat het pedagogisch beleidsplan in duidelijke en 
observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in 

het kindercentrum wordt vormgegeven. 
(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 k 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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven 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) 
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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) 

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) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de 
vaste 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 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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije 
middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens 
de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

In afwijking van het gebruik van de voorgeschreven voertaal kan meertalige buitenschoolse opvang 
worden geboden: gedurende maximaal vijftig procent van de openingstijd van een kindercentrum 
per jaar wordt opvang verzorgd in de Engelse, Duitse of Franse taal. 
(art 1.1 lid 1 en 1.55 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 

buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 

- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 

- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

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

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

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

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

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) 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder 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) 



 

17 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 16-11-2017 
BSO Horizon Stad te Doesburg 

Klachten en geschillen 

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 afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Horizon Stad 

Website : http://www.spelenderwijs.org 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf 
Adres houder : Keppelseweg 56 

Postcode en plaats : 6999AR Hummelo 

KvK nummer : 61142522 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Sanne den Bakker 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Doesburg 
Adres : Postbus 100 
Postcode en plaats : 6980AC DOESBURG 
 

Planning 
Datum inspectie : 16-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 17-11-2017 
Zienswijze houder : 23-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 29-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 06-12-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Op 16 november 2018 hebben we een GGD inspectie gehad i.v.m. het openen van een nieuwe 
locatie. Deze inspectie is gedaan door Mw. Den Bakker. Tijdens de inspectie zijn alle reguliere 
aspecten doorgenomen en goedgekeurd. Wij hebben de inspectie als prettig ervaren. Om 

vervolgens een mooi inspectierapport waarin aangegeven wordt dat het de verwachting is dat wij 
verantwoorde kinderopvang zullen aanbieden, ervaren wij als een compliment. Wij zijn blij met dit 
rapport en we kijken ernaar uit om te gaan starten in januari 2018. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


