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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 
Klokje Rond is een kinderopvangorganisatie die 24 uurs- en flexibele kinderopvang in Veldhoven 
aanbiedt. De flexibiliteit van Klokje Rond houdt in dat er niet alleen wordt gewerkt met vaste 

dagdelen. Ouders dienen via het digitale reserveringsprogramma 'Klokje Online' (NioKids) kenbaar 
te maken op welke dagen en tijden ze van de opvang gebruik willen maken. Ook is er de 
mogelijkheid voor ouders om hun kinderen te laten overnachten of ’s avonds gebruik te laten 
maken van de opvang. 
Op de buitenschoolse opvang van Klokje rond (SportBSO en MuziekBSO) kiezen de kinderen voor 
een half jaar voor een locatie op vaste dagen. 
  

Dagopvang, voorschoolse en avond-/nachtopvang vindt plaats op de hoofdlocatie aan de Houtwal, 
waar tevens het kantoor gehuisvest is. Daarnaast wordt er op twee locaties buitenschoolse opvang 
(BSO) aangeboden, namelijk: 
  
 Sport BSO in sportcentrum David Lloyd 
 Muziek BSO in de muziekschool te Veldhoven 
  

De houder werkt nauw samen met het kindercentrum Het Witte Wiel gelegen in Veldhoven. Er is 
een samenwerkingsconstructie in de praktijk. Op deze locatie is een BSO en kinderdagverblijf 
gehuisvest. 
  
De kinderen die de BSO bezoeken hebben elk half jaar de mogelijkheid om een (nieuwe) keuze te 
maken uit de drie BSO-locaties waar ze zich (voor de duur van een half jaar) in kunnen schrijven. 

Hierdoor kunnen de kinderen gebruik maken van het voor die BSO specifieke aanbod. De 
groepssamenstelling wisselt zodoende elk half jaar. Kinderen zitten per dag dat ze komen in een 
vaste basisgroep. 
  
Muziek BSO Klokje Rond onderscheidt zich door het aanbieden van een grote diversiteit aan 

muzikale activiteiten, die tijdens de BSO beoefend kunnen worden en begeleid worden door 
gekwalificeerde muziekdocenten. Kinderen schrijven zich voor een half jaar in voor een cursus, 

waardoor zij elke week dezelfde muziekles volgen. De kinderen hebben op de locatie Muziek BSO 
de keuze in: gitaarles, drumles, piano, Algemeen Muzikale Vorming (AMV), Theater/drama, Muziek 
& Beweging. 
  
De BSO heeft de beschikking over één groepsruimte en een klaslokaal waar ‘bewegen en dans’ 
gegeven wordt. 
  

De kinderen die de BSO bezoeken komen van 27 basisscholen uit de regio. 
Het vervoer wordt geregeld via taxichauffeurs. Het taxibedrijf regelt groepsvervoer en 
leerlingenvervoer. 
  
Op locatie het Witte Wiel vindt de opvang in de zomervakantie plaats. 
  

 
Inspectiegeschiedenis 

  
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2013 t/m 2016 beschreven. 
  
Inspecties 2013 

In 2013 hebben er 2 inspecties plaatsgevonden. Er zijn tijdens deze onderzoeken overtredingen 
met betrekking tot de informatieverstrekking, het gezondheidsbeleid en de binnenruimte 
geconstateerd. 
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De gemeente Veldhoven heeft naar aanleiding van de overtreding betreffende de 
binnenspeelruimte de houder een waarschuwing gestuurd. 

  
Jaarlijks bezoek op 15-09-2014 
Het kindercentrum is bezocht voor een onaangekondigd regulier onderzoek. Er is geconstateerd dat 

vrijwel alle getoetste items voldoen aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Een overtreding met betrekking tot de inhoud van het pedagogisch beleidsplan is nog voor het 
vaststellen van het inspectierapport in het kader van Overleg & Overreding komen te vervallen. 
  
Jaarlijks bezoek op 23-03-2015 
Het kindercentrum is bezocht voor een onaangekondigd regulier onderzoek. 

  
De overtredingen die zijn geconstateerd hebben betrekking op het pedagogisch beleidsplan, de 
uitvoering van het pedagogisch beleid, de risico-inventarisaties, accommodatie en het reglement 
van de oudercommissie.  
  
Nader onderzoek op 25-06-2015 

Het kindercentrum is bezocht voor een onaangekondigd regulier onderzoek. Er werden 

overtredingen geconstateerd betreffende het pedagogisch beleidsplan, de uitvoering van het 
pedagogisch beleid en de accommodatie. 
  
Nader onderzoek op 11 augustus 2015 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat niet alle getoetste items voldoen aan de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De overtreding die is geconstateerd heeft 

betrekking op het pedagogisch beleidsplan (beschrijving wennen). 
  
De houder heeft op 5 januari 2016 een aanwijzing ontvangen met het verzoek de overtreding op te 
lossen binnen twee maanden na dagtekening. Op 29 maart heeft de gemeente een opdracht 
gegeven een nader onderzoek te verrichten. 
  
Nader onderzoek op 08 april 2016 

Er is geconstateerd dat de houder de overtreding betreffende het pedagogisch beleid heeft 
opgelost. 
  
 
Huidige inspectie 

Het jaarlijkse bezoek heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2016. Er heerste een gemoedelijke sfeer 

op locatie. De kinderen zochten hun ontspanning na schooltijd in het knutselen, tekenen of kletsen 
met de beroepskracht. 
  
Op 13 oktober 1016 heeft er telefonisch een gesprek plaatsgevonden met de manager van de 
locatie. 
  
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de Wet 

Kinderopvang. Er is een aandachtspunt op veiligheid beschreven.  
  
  
 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
  
  
 emotionele veiligheid; 

 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het pedagogisch beleidsplan 
beoordeeld op de inhoud. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie pedagogische praktijk 4 – 12 jaar (2015). 
  
  
Pedagogisch beleid 
 
Klokje Rond maakt gebruik van een pedagogisch beleidsplan dat is opgesteld voor de BSO locaties 
(11-04-2016). Het pedagogisch werkplan bevat onder andere informatie over de pedagogische 

uitgangspunten, de dagindeling, personele bezetting, activiteiten en de 24 uurs-opvang. 
  
De verplichte onderdelen uit de Wet Kinderopvang zijn opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. 
Voorbeelden hiervan zijn de achterwachtregeling, het wenbeleid en de ondersteuning door andere 
volwassenen. 
  

De houder heeft een bijlage opgesteld waar de basisgroepen in beschreven staan. Deze wordt nog 
in het huidige pedagogisch beleid geïntegreerd, zodra deze definitief is vastgesteld. 
  
Aandachtspunt 
Als aandachtspunt met de houder is besproken dat de samenwerkingsconstructie met de andere 

BSO locaties niet concreet weergegeven wordt. Dit punt is van invloed op de dagelijkse praktijk op 
de BSO. 

  
 
Pedagogische praktijk 
 
  
Uitvoering pedagogisch beleid 
Op basis van de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder er zorg voor draagt dat 

beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch beleid. 
  
Observatie uitvoering pedagogisch beleid 
De observatie heeft op een maandagmiddag plaatsgevonden. Het was een rustige dag. Er waren 
vijf kinderen aanwezig met de vaste beroepskracht. 
  

Emotionele veiligheid 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Het draagt bij aan het welbevinden van 

het kind en het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen. Als een kind zich veilig voelt, 
gaat het op ontdekking en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt 
zelfvertrouwen en er kan innerlijke groei plaatsvinden door positieve ervaringen. 
  
Observatie 

Tijdens de observatie is gezien dat de emotionele veiligheid gewaarborgd wordt door bijvoorbeeld: 
 het respectvolle contact tussen beroepskracht en de kinderen. De beroepskracht heeft 

gesprekjes met kinderen waarbij zij beiden bijdragen aan de voortgang van het gesprek. 
Kinderen vertellen bijvoorbeeld over hun schooldag of over onderwerpen die eerder op de BSO 
gedaan zijn of gebeurd zijn. 
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 kinderen laten zich enthousiast maken door de beroepskracht. Ze reageren op initiatieven die 
geopperd worden door de aanwezige beroepskracht. Zij zegt tegen twee kinderen: "Het is 

bijna Halloween, kunnen we daar iets leuks mee doen?" Een meisje oppert allerlei ideeën. "We 
kunnen iets gaan kleien." "goed idee" zegt de beroepskracht. "Ik zal klei regelen". De 
beroepskracht voegt er aan toe: "We kunnen ook maskers maken?" "Ja, dat is ook leuk!" roept 

het meisje. 
  
Persoonlijke competentie 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 

onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie gewaarborgd wordt door 
bijvoorbeeld: 
  

 de beroepskracht toont haar betrokkenheid door met aandacht te luisteren en aan te sluiten op 

behoeften. Een kind wil graag verven op het raam in de groepsruimte. De beroepskracht 
reageert daar enthousiast op: "dat is een leuk idee, gaan we regelen!". De beroepskracht 
betrekt het kind in de voorbereidingen: "wat hebben we allemaal nodig?" Samen verzamelen 
ze de spullen. 

 er is ruimte voor vrije tijd/ontspanning. De kinderen kunnen eerst even ontspannen voordat ze 
iets eten of drinken. Twee kinderen zijn aan het verven. De beroepskracht vraagt hen: "willen 

jullie al iets drinken en eten of eerst nog even verven?" De kinderen kiezen ervoor eerst nog 
hun kunstwerk af te maken, voordat ze gaan eten. 

  
Sociale competentie 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 

vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 
verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de sociale competentie gewaarborgd wordt door bijvoorbeeld: 

 de beroepskracht sluit aan op individuele talenten en kwaliteiten van kinderen. Ze benoemt 

deze. Ze vertelt dat de kinderen die er zijn erg creatief zijn en vaak kiezen voor 
knutselactiviteiten. Ze denkt mee met hen en stimuleert hun ideeën. De kinderen hebben 
zichtbaar plezier in wat ze maken of tekenen en zijn trots op het resultaat: "mooi hè!" 

  
  
Overdracht normen en waarden 
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 

Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de overdacht van normen en waarden gewaarborgd wordt door 

bijvoorbeeld: 
 de beroepskracht geeft in haar contact het goede voorbeeld voor kinderen in sociale omgang. 

Ze is consequent in wat ze afspreekt met kinderen. Een kind gaat bijvoorbeeld naar de 
keyboard les, maar hij mocht, net als een ander kind, op het raam gaan verven. De 
beroepskracht zegt tegen hem: "Als je terug bent mag je op het raam verven, want dat had ik 
beloofd". 

  
Conclusie 
Op basis van de huidige inspectie is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de pedagogische 
basisdoelen. 
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Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. I. Donkers (manager)) 
  Interview anderen (beroepskracht) 

  
Observaties (dag: maandagmiddag 10 oktober 2016; aantal aanwezige kinderen: 5; aantal 

beroepskrachten: 1) 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd tijdens de observatie. Daarnaast 
zijn de kindbezettingslijsten en personeelsroosters in de maand voorafgaand aan het onderzoek 
beoordeeld. 
  

  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens het onderzoek zijn de Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG’s) van de aanwezige  
beroepskracht beoordeeld (nieuwe beroepskracht in 2016). Deze voldoet aan de gestelde eisen van 
de Wet Kinderopvang. 
 

 

Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de huidige inspectie is het diploma van de aanwezige, nieuwe beroepskracht beoordeeld. 
De aanwezige beroepskracht beschikt over een passende beroepskwalificatie conform de Cao 
Kinderopvang. 
  

Overige diploma's zijn bij vorige GGD inspecties beoordeeld. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Momenteel vindt de opvang plaats in één groep. Er zijn op de drukste dag maximaal 19 kinderen 

aangemeld (dinsdag). 
  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van de inspectie zijn er voldoende beroepskrachten ingeroosterd. Ook uit het 

weekroosters en bezettingslijsten van de maand voorafgaand aan de inspectie blijkt dat de juiste 

norm wordt gehanteerd. 
  
In het pand zijn andere volwassenen aanwezig. Daarnaast is er een achterwacht vanuit de andere 
locaties van Klokje Rond. 
  
  
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Alle documenten zijn in de Nederlandse taal geschreven en in de buitenschoolse opvang wordt 
Nederlands gesproken 
  
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. I. Donkers (manager)) 
  Interview anderen (beroepskracht) 

  
Observaties (dag: maandagmiddag 10 oktober 2016; aantal aanwezige kinderen: 5; aantal 

beroepskrachten: 1) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten (maand september- oktober 2016) 

  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 

volledigheid. Onder andere is gekeken of de houder jaarlijks een risico-inventarisatie afneemt en of 
de inhoud de actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de 
beroepskrachten over het beleid veiligheid en gezondheid. 
  
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis bij de beroepskrachten over de inhoud van de meldcode. 

  
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid is in maart 2016 door de 
beroepskrachten uitgevoerd. De manager van de locatie heeft het vervolgens uitgewerkt in een 
Excelbestand. Klokje Rond hanteert een eigen inventarisatielijst om de risico's op veiligheid en 

gezondheid per ruimte te inventariseren. 

  
Plan van aanpak veiligheid en gezondheid 
Er is naar aanleiding van de risico-inventarisaties een actieplan vastgelegd. Met betrekking tot 
eventuele risico’s zijn maatregelen en gedragsafspraken vastgelegd in protocollen, huisregels en 
werkinstructies. Daarnaast worden de ongevallen actief geregistreerd. In memo's worden acties 
vanuit de risico-inventarisatie naar het team gecommuniceerd. 

  
Aandachtspunt plan van aanpak veiligheid 
In het plan van aanpak staat bij het risico: "Kind rent de straat op" als maatregel: Voldoende 
ruimte rondom het gebouw'. In de praktijk blijkt het grasveld, dat gebruikt wordt als buitenruimte, 
redelijk aan een weg te liggen. Hierdoor hangen de beschreven maatregelen niet volledig samen 
met de veiligheidsrisico's. In de praktijk vertelt de beroepskracht dat er wel afspraken zijn. Deze 

staan niet vastgelegd in het beleid. De houder kan hier een verbetertraject op uit zetten. 
  
Uitvoering beleid veiligheid en gezondheid 
Tijdens de observatie en de interviews met de beroepskrachten blijkt dat men inhoudelijk over het 
algemeen op de hoogte is van het beleid veiligheid en gezondheid en er naar handelt. Middels 
personeelstoetsen draagt de houder er zorg voor dat het team beroepskrachten kennis kan nemen 

van het vastgestelde beleid en hiernaar kan handelen. 

  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Het kindercentrum gebruikt de meldcode voor de kinderopvang, versie juli 2013, die is gebaseerd 
op de basis meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang). 

  
Op grond van het gesprek met de vaste pedagogisch medewerker blijkt dat zij weet welke stappen 
zij moeten nemen bij een vermoeden en op welke signalen gelet moet worden. 
  
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. I. Donkers (manager)) 
  Interview anderen (beroepskracht) 

  
Observaties (dag: maandagmiddag 10 oktober 2016; aantal aanwezige kinderen: 5; aantal 
beroepskrachten: 1) 

  Risico-inventarisatie veiligheid (maart 2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (maart 2016) 

  Actieplan veiligheid (maart 2016) 
  Actieplan gezondheid (maart 2016) 
  Huisregels/groepsregels (BSO regels algemeen) 
  Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 
 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat er voldoende vierkante meters beschikbaar zijn 

voor de 27 kindplaatsen. In de praktijk zijn er 19 aanwezig op de dinsdag. 
  
  

Ruimte: Aantal m²: 

Groeps-/ontvangstruimte (1e verdieping) 46 m² 

Ruimte Sport & Bewegen ( 2e verdieping) 50,4 m² + 

Totaal aantal m² 
  

Beschikbare m² per kind: 

  

96 m² 
  

3,5 m² (bij 27 kindplaatsen) 

  

  
 
Inrichting 
De ruimte is ingericht met verschillende speelhoeken. Zo is er een bouwhoek, een hoek om te 
ontspannen met zachte kussens en een bank, een poppenhuis, een hoge tafel om te knutselen. 

Door de knutselwerkjes en de geverfde ramen oogt de ruimte vrolijk. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De BSO maakt gebruik van het grasveld (200 m²) aan de voorzijde van de muziekschool. 
Er is los speelmateriaal aanwezig (ballen, tennisrackets, frisbee) om mee buiten te kunnen spelen. 

  
De BSO kan daarnaast ook gebruik maken van een grasveld met speeltoestellen op ±100 meter 
loopafstand. De manager geeft aan "Wanneer er kinderen graag naar buiten gaan en liever naar de 

speeltuin gaan, wordt dit gedaan." 
  
 

Gebruikte bronnen: 

  
Observaties (dag: maandagmiddag 10 oktober 2016; aantal aanwezige kinderen: 5; aantal 
beroepskrachten: 1) 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld of er een oudercommissie is. Ook is beoordeeld hoe de houder de 

ouders betrekt en informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van 
het kindercentrum. 
   
 
Informatie 
 

De houder van het kindercentrum informeert ouders via: 
  
 het informatieboekje; 
  
   
 de website; 
   

  

 de portal 'Klokje Online'; 
  
   
 intakegesprek; 
  
   

 maandelijkse digitale nieuwsbrief; 
  
  
  
Klachtenregeling 
Zowel de interne als de externe klachtenregeling is voor ouders inzichtelijk op het inlogportaal. 

Hierover zijn ouders geïnformeerd. 
  
  
  
Informatie inspectierapport 
Het inspectierapport is op de website (http://www.klokjerond.nl/home/ggd-rapporten) 

beschikbaar. 

  
 
Oudercommissie 
 
Tijdens de huidige inspectie zijn er in totaal 28 koppelingen bij de MuziekBSO. Dit betreffen minder 
dan 50 koppelingen en zodoende is er geen verplichting tot een oudercommissie voor de locatie. 
Zij leveren inspanningen om toch een oudercommissie te werven middels nieuwsbrieven en de 

website. 
  
De oudercommissie van de andere locaties vergaderen gezamenlijk, waarbij ook onderwerpen over 
de MuziekBSO besproken worden. De BSO locaties werken in de praktijk nauw samen. Daarnaast 
worden ouders telefonisch benaderd met vragen rondom de kwaliteit van de opvang. 
  

De oudercommissie heeft een eigen website: www.oudersvanklokjerond.wordpress.com. Op deze 
website staan: notulen van de vergaderingen, een vragenformulier, activiteiten en nieuws vanuit 
de oudercommissie beschreven. 

  
  
Klachten en geschillen 2016 
 

De houder heeft een interne klachtenregeling vastgesteld die voldoet aan de gestelde eisen van de 
Wet Kinderopvang. In gesprek met de manager geeft zij aan dat er dit jaar geen formele klachten 
zijn ingediend. 
  
De houder is aangesloten bij de geschillencommissie, klachtloket kinderopvang. 
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Conclusie 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen 
van de Wet Kinderopvang. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. I. Donkers (manager)) 
  Interview anderen (beroepskracht) 
  Website (www.klokjerond.nl) 
  Nieuwsbrieven 
  Klachtenregeling (2016) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft 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) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(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 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 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 
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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 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W 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 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) 

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) 
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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) 

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 gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden 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) 

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) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 

specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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) 

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) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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) 
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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 welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(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) 

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) 
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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 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 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) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 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, 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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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 handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 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 : Kinderopvang Klokje Rond BSO 

Website : http://www.klokjerond.nl 
Aantal kindplaatsen : 27 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Christine Wilhelmina Vermaesen 
Website : www.klokjerond.nl 

KvK nummer : 17124275 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Lieke van Beek 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Veldhoven 
Adres : Postbus 10101 
Postcode en plaats : 5500GA VELDHOVEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 10-10-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 21-10-2016 
Zienswijze houder : 14-11-2016 
Vaststelling inspectierapport : 17-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 08-12-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Betreft: Inspectie Muziek BSO 10-10-2016 
  
Veldhoven, 17 november 2016 

  
Geachte mevrouw van Beek, 
  
Hieronder onze zienswijze op het concept inspectierapport van 10-10-2016. 
Namens mij en de pedagogisch medewerker die op de dag van de inspectie werkzaam was op de 
Muziek BSO wil ik je bedanken voor het prettige bezoek. 
  

Pedagogisch klimaat: 
Wij zijn blij te lezen dat het pedagogisch klimaat als goed ervaren is. Vooral de pedagogische 
praktijk wordt als zeer positief benoemt. Dit vinden wij erg belangrijk omdat het daar natuurlijk 
om gaat in de kinderopvang! 

  
Veiligheid en gezondheid: 
We gaan de BSO regels nog eens goed controleren. Alle regels zijn bekend bij de kinderen en de 

pedagogisch medewerkers. Deze worden de komende periode vastgelegd zodat de regels altijd 
terug te lezen zijn. 
  
Met vriendelijke groet. 
  
Ingrid Donkers 

info@klokjerond.nl 
040-7820188 
  

 
 
 

 


