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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere het gebied van de 
pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en 
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wko). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) één maal bezocht in het 
kader van de naleving Wko door een toezichthouder van de GGD.

Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen. Op 
de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de 
Wko.

Algemeen:
Buitenschoolse opvang (BSO) ZoWieZo maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie ZoWieZo. 
Op de BSO kunnen maximaal 30 kinderen van 4-12 jaar opgevangen worden.
De locatie is gevestigd in Wognum.
De BSO gebruikt dit pand naast andere gebruikers als de scouting en stichting Pius X.

Inspectiegeschiedenis:
Tijdens de inspectie in 2013 werd niet voldaan aan voorwaarden die vallen onder de domeinen:

� Inhoud pedagogisch beleidsplan
� Meldcode kindermishandeling
� Buitenruimte

De overtredingen waren verholpen tijdens de inspectie in 2014.

Tijdens de inspectie op 20 februari 2014 is een overtreding geconstateerd op een voorwaarde uit
het domein:
� Accommodatie, namelijk de inrichting van de binnenruimte.

Tijdens de inspectie op 13 januari 2015 zijn overtredingen geconstateerd op voorwaarden uit de
domeinen:

� Pedagogische praktijk
� Groepsgrootte
� Veiligheid en Gezondheid
� Accommodatie en inrichting

Tijdens het nader onderzoek op 21 april 2015 zijn overtredingen geconstateerd op voorwaarden uit 
de
domeinen:

� pedagogisch beleid
� pedagogische praktijk
� opvang in groepen
� inrichting buitenspeelruimte.
Er is geen handhaving ingezet.
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Inspectie:
Deze jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 5 april 2016. De toezichthouder 
heeft een gesprek gevoerd met de beroepskrachten en de houder en er heeft een observatie 
plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten 
ingezien. De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke geëvalueerd.

Er zijn diverse overtredingen geconstateerd binnen de domeinen:
- Accommodatie en inrichting, item buitenspeelruimte
- Ouderrecht, item instellen oudercommissie.
Voor andere voorwaarden binnen het domein ouderrecht heeft overleg en overreding 
plaatsgevonden en wordt inmiddels aan de voorwaarde informatievoorziening voldaan.
Zie het rapport voor een nadere toelichting.

Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen

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.

Tijdens dit onderzoek is het 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. Daarnaast is 
geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de pedagogische 
basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan specifiek.

Pedagogisch beleid

De houder beschikt over een algemeen (overkoepelend) pedagogisch beleidsplan. Daarnaast heeft 
zij voor elke opvangvorm een locatiespecifiek pedagogisch werkplan. Hierin staat de vertaalslag 
van de overkoepelende visie naar de specifieke praktijk.
Tijdens deze inspectie is de inhoud van het pedagogisch plan getoetst op de wettelijke 
voorwaarden. Het document is 1 november 2015 vastgesteld en bevat de nodige informatie.
Jaarlijks worden scholingen op het gebied van pedagogiek aan medewerkers aangeboden. In 2014 
is de scholingen 'video-interactie begeleiding' aangeboden en in 2015 'omgaan met verlies en 
rouw'.
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Pedagogische praktijk

Overtreding nader onderzoek 21 april 2015:
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
De toelichting is terug te lezen in het betreffende rapport via www.LRKP.nl.

Tijdens het huidig inspectiebezoek is gebleken dat de houder zichtbaar zorg draagt voor de 
uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
De uitgangspunten van het pedagogisch plan en andere (pedagogische) beleidsstukken worden 
namelijk door de houder onder de aandacht gehouden bij de beroepskrachten tijdens teamoverleg 
en gedurende de opvang door middel van bijvoorbeeld feedback van de leidinggevende. Op de dag 
van de inspectie kwam de houder voor pedagogische observatie en ondersteuning van twee 
kinderen.

Daarmee is gebleken dat de tekortkoming is opgeheven.

Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. Daarin staan 
de specifieke indicatoren beschreven waarop wordt geobserveerd. Indicatoren uit dit 
veldinstrument zijn cursief weergegeven.
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Emotionele veiligheid
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 
tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes.
Praktijkvoorbeeld:
Direct na binnenkomst gingen de kinderen spelen met het spel- en speelmateriaal waar ze zin in 
hadden. Een groepjes jongens ging aan de slag met constructiemateriaal. De jongens zijn 
gedurende het grootste deel van de middag bezig geweest met het bouwen met Knexx en zij lieten 
gedurende de middag trots het resultaat van het bouwen zien aan de beroepskrachten en aan de 
toezichthouder. Een aantal kinderen speelde met Magic Sand, ook deze kinderen zijn gedurende 
lange tijd bezig geweest met het maken van verschillende vormen. Twee kinderen waren aan tafel 
begonnen met Magic Sand, later op de middag waren alle stoelen bezet en waren er 5 kinderen 
hiermee bezig.
Een paar kinderen speelden in de gymzaal. Zij zochten elkaar op en speelden gezamenlijk tikkertje.
Een meisje dat graag haar nagels wilde lakken, vroeg hiervoor toestemming aan de beroepskracht 
en zij lakte tevens de nagels van een jonger kind.

Persoonlijke competentie
De beroepskrachten behandelen de individuele 8+er serieus, respectvol en op een passend taal- en 
verantwoordelijkheidsniveau, maar wel als deel van de totale groep.
Praktijkvoorbeeld
De oudere kinderen hebben een zelfstandigheidscontract. Hierdoor mogen zij zelf van school naar 
de BSO komen, zodat zij niet op de groep hoeven te wachten en mogen zij zelfstandig buiten 
spelen. Op de dag van inspectie kregen twee oudere kinderen de beurt om fruit en een cracker uit 
te delen aan de overige kinderen.
Op het moment dat een kind aan de beroepskracht vroeg op hij op de I-pad mocht, en een ander 
kind vroeg 'mag ik daarna?', gaf de beroepskracht aan 'dan moet ik dat even opschrijven'. Een 
ouder kind gaf als reactie daarop spontaan aan dat zij de beroepskracht wilde helpen om het lijstje 
te schrijven, waarna een volgorde van kinderen werd genoteerd.

Opgemerkt moet worden dat op het moment van aankomst bij de BSO voor de kinderen nog geen 
opvang was geregeld en dat dit voor een aantal kinderen minstens 20 minuten duurde. Kinderen 
gaven zelf ook aan: 'Is de deur nog dicht? Zijn zij er nog niet?'.
Zie toelichting van de situatie verderop in het rapport onder beroepskracht-kind-ratio.
Voor de emotionele veiligheid van de kinderen was het wenselijk geweest als er in deze situatie 
informatie voor de kinderen beschikbaar was. Na het gesprek van de toezichthouder met de houder 
kan dit als een incident worden afgedaan.

Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding 
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien 
in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van het pedagogisch 
beleid.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw S. Veldink, houder en mevrouw M. 
Schouten, locatiemanager)

 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (5 april 2016)
 Pedagogisch beleidsplan (versie 01-11-2015)
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Personeel en groepen

Binnen de Wko gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, stagiaires en 
beroepskrachten in opleiding.
Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en 
aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio) gekeken.

Verklaring omtrent het gedrag

Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid 
continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue 
screening. De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen 
werkzaam bij het kindercentrum steekproefsgewijs beoordeeld. De beoordeelde VOG’s voldoen aan 
de gestelde eis.
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Passende beroepskwalificatie

De toezichthouder heeft de diploma’s van de beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde 
documenten betreffen een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO 
kinderopvang is opgenomen.
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

Opvang in groepen

Overtreding nader onderzoek 21 april 2015:
De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd
waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
De toelichting is terug te lezen in het betreffende rapport via www.LRKP.nl.

Tijdens het huidig inspectiebezoek is gebleken dat BSO Wognum momenteel bestaat momenteel uit 
1 basisgroep van maximaal 20 kinderen per dag, in de leeftijd van 4-12 jaar.
Door middel van arcering van namen van kinderen op de kindlijsten is onderscheid gemaakt welke 
kinderen op welke van de 2 scholen zitten. Mocht het kindaantal boven de 20 uitkomen, zullen 
kinderen per school in een eigen basisgroep worden opgevangen.
Met deze verdeling en verduidelijking van de kindlijsten is de tekortkoming opgeheven.
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan.
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Beroepskracht-kindratio

Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de 
planning van de afgelopen periode. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 
gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep is conform de voorwaarden. Tijdens de inspectie was de 
feitelijke bezetting 17 kinderen en 2 beroepskrachten.

De kinderen komen van 2 verschillende scholen naar de BSO. De ene school is om 14.00 uur uit, 
de andere school om 14.30 uur. Om de kinderen van de eerste school en de kinderen die 
zelfstandig naar de BSO mogen op te vangen, wordt een beroepskracht ingezet die op de locatie 
aanwezig is. Deze beroepskracht had zich echter op de dag van het inspectiebezoek ziekgemeld.
De beide beroepskrachten die wel aan het werk waren, zijn nodig voor het ophalen van kinderen.

Tijdens het inspectiebezoek was de deur nog gesloten toen de kinderen die zelfstandig naar de BSO 
mogen, aankwamen bij de locatie.
Op het moment dat de eerste beroepskracht aankwam met een groep kinderen, waren er 12 
kinderen die voor de dichte deur stonden te wachten.

Ongeveer 30 minuten na aankomst van de eerste beroepskracht kwam de tweede beroepskracht 
met de overige kinderen. Hierdoor was een overtreding van de beroepskracht-kind-ratio.

De houder kon aantonen dat een derde beroepskracht wel was ingeroosterd. Zij gaf aan dat er 
echter geen gelegenheid was om na de ziekmelding van deze beroepskracht nog iets te regelen.

De houder en de beroepskrachten gaven aan dat op andere dagen strikt wordt voldaan aan de 
beroepskracht-kind-ratio. Dit is ook aangetoond in het personeelsrooster van de betreffende week 
en de week erop. Ook in het pedagogisch beleid staat beschreven dat er 3 beroepskrachten worden 
ingezet rond het-moment dat kinderen van school naar de BSO komen. Dit vanwege de 
groepsgrootte en het ophalen van kinderen met verschillende schooltijden.

Citaat uit de mail van de locatiemanager van 13 april 2016:
'We hadden een nieuwe collega aangenomen in maart, helaas door omstandigheden is zij na het 
paasweekend gestopt bij ons. Zij zou het komend verlof van de zwangere medewerkster op zich 
nemen en was ook de afgelopen weken als 3e persoon op de dinsdag. Nu kan ik wekelijks een 
beroep doen op een andere beroepskracht maar helaas was zij dus ziek vorige week. We zijn 
momenteel hard op zoek naar een nieuwe collega.'

De geconstateerde situatie wordt als een incident beschouwd.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw S. Veldink, houder en mevrouw M. 
Schouten, locatiemanager)

 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (5 april 2016)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Plaatsingslijsten (april 2016)
 Presentielijsten (april 2016)
 Personeelsrooster (april 2016)
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Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wko gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een 
kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke 
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering 
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. Tevens is beoordeeld of de 
houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt en 
de kennis hiervan bevordert.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In januari 2016 is de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd door een medewerker van ZoWieZo 
en besproken met de beroepskrachten. In de risico-inventarisatie is aangegeven welke afspraken 
(werkafspraken, huisregels, protocollen, e.d.) zijn vastgesteld en welke maatregelen met 
betrekking tot de inrichting en accommodatie (vingersafes, veiligheidsglas, e.d.) zijn genomen.

De inventarisaties hebben betrekking op de situatie bij de huidige inspectie. De risico-
inventarisaties zijn uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes. Naar aanleiding van de 
inventarisaties zijn actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld. De betreffende documenten zijn 
ter inzage beschikbaar op locatie.

Schoonmaaklijsten worden ingevuld.
Het sluiten van de koelkast is een aandachtpunt, de beroepskrachten geven aan dat hiervoor een 
klussenformulier is ingevuld. De temperatuur in de koelkast wordt door beroepskrachten wekelijks 
geregistreerd.
Ongevallen die zich voordoen, worden geregistreerd. Opgemerkt is dat door de beroepskrachten 
meerdere keren is vermeld dat eenzelfde ongeval in de toekomst voorkomen zou kunnen worden 
als er rustiger wordt gedaan in de ruimtes. Doordat er op de BSO veel mogelijkheden zijn voor vrij 
spel en kinderen in de speelzaal mogen rennen en klimmen, is het de vraag of 'rustiger aandoen' 
een passende maatregel is om de ongevallen te voorkomen.
Citaat uit email van de locatiemanager:
'Ongevallenregistratie heb ik besproken met de beroepskracht. Zij geeft aan dat door het vrijspelen 
in de gymzaal de kinderen soms hyper uit de vorige ruimte komen en er dan situaties ontstaan die 
niet goed gaan. We gaan een passende oplossing bedenken voor de ongelukjes die zich op die 
momenten voordoen. Over twee weken hebben we vergadering en neem ik dit punt mee.'
Een ontruimingsoefening is in 2016 nog niet uitgevoerd. De beroepskrachten geven aan dat dit nog 
zal moeten plaatsvinden.
Citaat uit email van de locatiemanager: 'De ontruimingsoefening staat gepland voor eind van deze 
maand.'
  
Op grond van het gesprek met de beroepskracht en de observatie op de groep, is geconcludeerd 
dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een 
juiste wijze in praktijk brengen.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.



10 van 22
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 05-04-2016
BSO ZoWieZo te WOGNUM

Meldcode kindermishandeling

De bij Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking 
getreden. In de Wko is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs aangeduid 
als deskundige. Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik 
jegens een kind door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk vermoeden van 
een strafbaar feit is een houder verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur.

Tijdens de inspectie is de meldcode kindermishandeling inhoudelijk beoordeeld en is de kennis van 
de beroepskrachten getoetst. De meldcode is naar de organisatie toegeschreven, de sociale kaart is 
volledig en het stappenplan voorhanden. De beroepskrachten kennen de nodige begrippen uit de 
meldcode en kan/kunnen het te bewandelen traject in het geval van een vermoeden van 
kindermishandeling benoemen.

De twee beroepskrachten die tijdens de inspectie aanwezig waren, zullen in april 2016 een training 
over de meldcode volgen. Andere beroepskrachten hebben deze training in 2013-2016 reeds 
gevolgd.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw S. Veldink, houder en mevrouw M. 
Schouten, locatiemanager)

 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (5 april 2016)
 Risico-inventarisatie veiligheid (januari 2016)
 Risico-inventarisatie gezondheid (januari 2016)
 Ongevallenregistratie (2015 en 2016)
 Huisregels/groepsregels
 Meldcode kindermishandeling (versie 2015)
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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 de inspectie is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende speeloppervlak en 
voor passend ingerichte ruimten voor kinderen om te kunnen spelen en rusten, 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 heeft de beschikking over 2 groepsruimtes: de ene ruimte is ingericht met een zithoek, 
een huishoek, een bouw/constructiehoek en een lounge/ tv-hoek, tevens bevinden de eet- en 
speeltafels zich in deze ruimte.
De andere ruimte wordt 'gymzaal' genoemd, hier mogen de kinderen rennen en werd op het 
moment van inspectie tikkertje gedaan. In deze ruimte geven kinderen ook bijvoorbeeld 
'optredens', wordt gedanst of 'toneel gespeeld'. Deze ruimte is het afgelopen jaar heringericht, zo 
is er een nieuwe vloer gelegd en zijn de wanden vernieuwd.

Het oppervlak van beide ruimtes is ruim voldoende voor het aantal op te vangen kinderen.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Buitenspeelruimte

Overtreding nader onderzoek 21 april 2015:

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd
van de op te vangen kinderen.
De toelichting is terug te lezen in het betreffende rapport via www.LRKP.nl.

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 en passend ingericht te zijn voor het aantal en de leeftijd 
van de op te vangen kinderen.

Tijdens het huidig inspectiebezoek is het volgende gebleken:

Vóór het pand van de BSO is bestrating en bevinden zich parkeerplaatsen in verband met het 
nabijgelegen winkelcentrum. Naast het pand zijn recent struiken verwijderd en zijn houtsnippers 
geplaatst. Achter het pand bevindt zich een grasveld, welke een lage omheining heeft en waar een 
vuurkorf staat.

De BSO had op het moment van inspectie nog geen passend ingerichte buitenspeelruimte. Men is 
gestart met de realisatie hiervan. De houder heeft in januari 2016 een plan van aanpak opgesteld, 
waarin is gesteld dat een passende buitenruimte uiterlijk 1 april 2016 gerealiseerd zou zijn. Die 
termijn is verstreken. De houder geeft nu aan dat de buitenruimte in de maand april geschikt zal 
worden gemaakt. Er komen onder andere een trampoline, een schommel en een duikelrek.
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Citaat van de locatiemanager uit een mail van 13 april 2016:
'De buitenruimte is door de omliggende- en samenwerkende organisaties zoals de Lidl, Scouting en 
Jong Nederland nog niet ingericht. Afgelopen periode is er om ons heen heel veel verbouwd en 
aangelegd. Het hekwerk is door de mannen van de Lidl terug gezet. Doordat we met verschillende 
organisaties te maken hebben, is het helaas niet gelukt om aan de gewenste einddatum te 
voldoen. Onze eerste prioriteit was om het hekwerk aan de achterzijde te plaatsen voor de 
veiligheid voor de kinderen.
We doen er alles aan om de buitenruimte passend in te richten omdat wij het natuurlijk belangrijk 
vinden dat de kinderen buiten spelen. En zeker met de zomerperiode in het vooruitzicht hebben we 
de streefdatum aangepast naar 1 juni 2016. De bebossing is eruit gehaald. Tegelwerk is uitgebreid 
en er zijn houtsnippers verspreid. Nu moeten we alleen speelinstrumenten plaatsen en een 
hekwerk. Er is dus al een hoop gebeurd maar het is dus nog niet af.'

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

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)

  

Gebruikte bronnen:
 Observaties (5 april 2016)
 Emailcontact met locatiemanager mevrouw M. Schouten
 Plan van aanpak buitenruimte BSO Wognum
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Ouderrecht

Binnen de Wko gelden eisen die betrekking hebben op de wijze waarop de houder de ouders 
betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van 
zaken in het kindercentrum en over minimaal het meest recente inspectiebezoek van de GGD.

Het is mogelijk om, als het instellen van een oudercommissie niet lukt, op een alternatieve wijze 
ouders te betrekken voor het adviesrecht. Dat kan alleen als er maximaal 50 kinderen 
daadwerkelijk zijn geplaatst. De houder moet zich echter wel aantoonbaar blijven inspannen een 
oudercommissie te vormen. Tijdens de inspectie is beoordeeld of de ouders in de gelegenheid 
gesteld zijn medezeggenschap uit te oefenen.

Tevens zijn de klachtenregeling van de houder, het uitvoeren van de regeling en de aansluiting bij 
de geschillencommissie beoordeeld. Ouders dienen geïnformeerd te worden over de interne 
klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen.

Informatie

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt door middel van de website, 
persoonlijk contact, ouderavonden, de dagelijkse overdracht en nieuwsbrieven, etc.

De houder brengt de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders, onder andere via de website.

Het pedagogisch beleid van locatie Wognum stond op het moment van inspectie niet op de 
website. 
Het inspectierapport van het laatste nader onderzoek was op het moment van inspectie niet 
geplaatst op de website van de houder. 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden. Beide documenten zijn binnen de conceptfase 
alsnog op de website geplaatst. 
Inmiddels wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Oudercommissie

Ten tijde van de inspectie gebleken dat de houder geen oudercommissie tot stand heeft kunnen 
brengen. De houder heeft zich aantoonbaar ingespannen om een oudercommissie in te stellen, via 
oproepen in de nieuwsbrief en door middel van het persoonlijk benaderen van ouders.

De locatiemanager geeft per email aan: We proberen uiteraard wel de ouders te betrekken bij 
bepaalde onderwerpen. We mailen hen dan of via de nieuwsbrief communiceren we over bepaalde 
zaken. Onze pedagogisch medewerkers hebben ook met alle ouders een hele goede band omdat zij 
vanaf het begin al klant bij ons zijn. De BSO in Wognum is onze eerste vestiging en het contact 
met de ouders is heel goed.

Indien tijdens de volgende inspectie nog geen OC is ingesteld, zal de volgende 
voorwaarde specifiek worden getoetst: 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. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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

  

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling voor de interne afhandeling van klachten over een gedraging van de 
houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder, welke aan de voorwaarden voldoet. 
Er staat beschreven hoe de klacht moet worden aangeleverd, wat de termijn van reactie is en hoe 
de (mogelijke) afhandeling er van plaatsvindt. De houder is tevens aangesloten bij een door de 
minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie, nl. de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor een externe afhandeling van klachten.

Ouders komen voor een externe afhandeling in eerste instantie terecht bij het Klachtenloket 
Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of 
een onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de 
ouder een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De 
houder is verplicht te melden dat de ouder ook direct een klacht kan indienen bij de 
Geschillencommissie als hij er met de kinderopvangorganisatie niet uitkomt. Dit staat in de 
klachtenregeling opgenomen.

De klachtenregeling staat op de website vermeld.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.
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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

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)

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

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

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder 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)
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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)

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)
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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)

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)

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)

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)
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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 : BSO ZoWieZo
Website : http://www.zowiezo.nu
Aantal kindplaatsen : 28

Gegevens houder
Naam houder : Gastouderopvang ZOWIEZO
Adres houder : Kerkstraat 35
Postcode en plaats : 1687 AL WOGNUM
Website : www.zowiezo.nu
KvK nummer : 37127943
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Hollands Noorden
Adres : Postbus 9276
Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar
Telefoonnummer : 088-0100549
Onderzoek uitgevoerd door : Mevrouw P. Rustenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Medemblik
Adres : Postbus 45
Postcode en plaats : 1687 ZG WOGNUM

Planning
Datum inspectie : 05-04-2016
Opstellen concept inspectierapport : 15-04-2016
Hoor en wederhoor
Zienswijze houder

: 29-04-2016
: 29-04-2016

Vaststelling inspectierapport : 04-05-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-05-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 04-05-2016

Openbaar maken inspectierapport : 05-05-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De buitenruimte is door de omliggende- en samenwerkende organisaties zoals de Lidl, Scouting en 
Jong Nederland nog niet ingericht. Afgelopen periode is er om ons heen heel veel verbouwd en 
aangelegd. Het hekwerk is door de mannen van de Lidl terug gezet. Doordat we met verschillende 
organisaties te maken hebben, is het helaas niet gelukt om aan de gewenste einddatum te 
voldoen. Onze eerste prioriteit was om het hekwerk aan de achterzijde te plaatsen voor de 
veiligheid voor de kinderen.
We doen er alles aan om de buitenruimte passend in te richten omdat wij het natuurlijk 
belangrijker vinden dat de kinderen buiten spelen. En zeker met de zomerperiode in het 
vooruitzicht hebben we de streefdatum aangepast naar 1 juni 2016. De bebossing is eruit gehaald. 
Tegelwerk is uitgebreid en er zijn houtsnippers verspreid. Nu moeten we alleen speelinstrumenten 
plaatsen en een hekwerk. Er is dus al een hoop gebeurd maar het is dus nog niet af. Deze week is 
er een trampoline geplaatst met een net erom heen. De rest van de speelattributen worden na de 
meivakantie geplaatst. We gaan ervoor dat eind mei de buitenruimte in orde is.

We hebben op deze locatie nog steeds geen oudercommissie. We doen ons best ouders te vragen 
door het in de nieuwsbrief te vermelden. Via mailcontact of persoonlijk contact van de 
pedagogisch medewerkers naar de ouders toe.


