
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Inspectierapport 
BSO de Wingerd (BSO) 
Heidelaan 25 
6721CK BENNEKOM 

Registratienummer 117662306 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toezichthouder:   Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
In opdracht van gemeente:  Ede 

Datum inspectie:    02-06-2015 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 17-06-2015 

 



 

2 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-06-2015 
BSO de Wingerd te BENNEKOM 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 4 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 7 

Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 8 

Accommodatie en inrichting .............................................................................................. 9 

Ouderrecht .................................................................................................................... 10 

Inspectie-items .................................................................................................................. 12 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 18 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 18 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 19 



 

3 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-06-2015 
BSO de Wingerd te BENNEKOM 

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. 
Het onderzoek is op 2 juni 2015 uitgevoerd op BSO 'de Wingerd'. Alle voorwaarden die op deze 
locatie van toepassing zijn, zijn beoordeeld. 
  

De houder was tijdens het onderzoek niet op de locatie aanwezig. De benodigde documenten en 
antwoorden op de vragen zijn per mail naar de toezichthouder gestuurd. Via NioKids is gekeken 
naar de kindaanwezigheid en het personeelsrooster. 
  
Aangezien er nog geen oudercommissie (OC) is ingesteld, heeft de toezichthouder geen vragenlijst 

naar de leden van de OC kunnen sturen. De mening van de ouders is dus niet in het rapport 
verwerkt. 

 
Beschouwing 
  
Feiten over BSO de Wingerd 
Bij opvangorganisatie 'De Thuisclub' horen drie locaties: BSO 'de Wingerd' te Bennekom, Sport 
BSO 'De Thuisclub' te Bennekom en BSO 'ESV' (Edese Schoolvereniging) te Ede. De houder is 
'Meester Zaunbrecher B.V.'. Vanaf 1 september 2014 verzorgt 'De Thuisclub' de naschoolse opvang 

op CNS-basisschool de Wingerd in Bennekom. In de schoolweken wordt op dinsdag en donderdag 
een programma aangeboden. Het sporten is een onderdeel van de opvang, maar niet op iedere 
opvangdag. Naast sport en spel biedt de beroepskracht ook creatieve en muzikale activiteiten aan. 
Op maandag, woensdag, vrijdag en in de schoolvakanties vindt de opvang plaats bij Sport BSO 'De 

Thuisclub' op Sportpark 'De Eikelhof' te Bennekom. 
  
  

Conclusie 
De houder heeft nog geen oudercommissie ingesteld. Verder voldoet de houder van buitenschoolse 
opvang 'de Wingerd' aan de getoetste voorwaarden vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wko). 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties beoordeeld: 
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum (versie januari 2015). De cursief gedrukte tekst onder het kopje 
'pedagogische praktijk' is afkomstig uit dit document. Om een helder beeld te krijgen van beleid, 
visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  

Toen de toezichthouder arriveerde, waren de kinderen nog op school. Er volgde een gesprek met 
de beroepskracht. Om 15.30 uur kwamen de kinderen uit school en gingen zij, na het plassen en 
handen wassen, aan tafel zitten. Ze wachtten met eten totdat alle kinderen uit school waren en 
hun handen gewassen hadden. Na het fruitmoment gaan de kinderen vrijwel altijd naar buiten om 
een frisse neus te halen. Als het weer erg slecht is, mogen de kinderen gebruik maken van de 
gymzaal. De toezichthouder heeft geobserveerd tijdens het fruitmoment, het buiten spelen en het 
2e eet- en drinkmoment. Alle kinderen zouden die avond meedoen met de avondvierdaagse, 

waardoor de ouders hen eerder kwamen ophalen dan gebruikelijk. 
  

  
 
Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft in december 2014 een pedagogisch plan voor locatie 'de Wingerd' opgesteld dat 
als leidraad fungeert voor het pedagogisch handelen. 
  
  
Wennen 
In het pedagogisch beleidsplan is duidelijk omschreven op welke manier kinderen kunnen wennen 
aan de nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. In het beleidsplan staat: 

 
 'Kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan en gebruik gaan maken van de BSO 

zullen altijd de mogelijkheid krijgen om voorafgaand aan hun eerste opvangdag bij de BSO 

door middel van een meeloopdag kennis te maken met onze opvang. Zodoende is op de eerste 
opvangdag niet alles nieuw voor deze kinderen, maar weten zij al in welke ruimte de opvang 
plaats vindt, welke andere kinderen er gebruik maken van de opvang en wie onze pedagogisch 
medewerkers zijn. Ook andere kinderen die voor het eerst naar de BSO komen, bieden wij de 

mogelijkheid om voorafgaand aan hun eerste opvangdag kennis te komen maken met onze 
opvang tijdens een meeloopdag. Naast een meeloopdag bestaat ook de mogelijkheid dat 
kinderen samen met hun ouders een keer tijdens de opvang langskomen om met eigen ogen 
te zien waar de opvang plaatsvindt, welke kinderen er gebruik maken van onze opvang en wie 
de pedagogisch medewerkers zijn'. 

  

Extra dagen/ruildagen 
Voor het aanvragen van extra dagen en ruildagen is de volgende tekst opgenomen in het 
pedagogisch beleidsplan: 

  
 'In geval van ziekte of andere incidentele gevallen kan een kind een gemiste dag inhalen. Op 

basis van beschikbaarheid wordt in overleg gekeken naar een mogelijkheid om in diezelfde 
week een ruildag te hebben. Daarnaast is het mogelijk om in overleg met De Thuisclub, een 

extra dag opvang af te nemen in de schoolgaande weken. Maximaal één week voor de 
gewenste inhaal/extra dag wordt hierover bevestiging gegeven aan de ouders door de 
locatiemanager'. 
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Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 

  
De houder draagt zorg voor een goede uitvoering van het pedagogisch locatiewerkplan door: 
  
 De pedagogisch medewerker van 'de Wingerd' veel in contact te brengen met de medewerkers 

van Sport BSO 'De Thuisclub'. Zij kan dan met collega's bespreken welke activiteiten en 
thema's zij zullen oppakken.  

 Eén keer per maand een teamoverleg te organiseren. 

 Een cursus 'Kinder-EHBO' aan te bieden. 
 De cursus 'NO BLAME' aan te bieden. 

 Een toets 'meldcode kindermishandeling' af te nemen. 
 Een cursus 'stagebegeleider' aan te bieden. 
 Te werken met een pestprotocol. 
 Te werken met huisregels voor pedagogisch medewerkers, zodat de pedagogisch medewerkers 

allemaal op dezelfde manier werken. 
  
  
Emotionele veiligheid 
  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij 
binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste en persoonlijke manier'. 

  
In de praktijk:  
 Bij binnenkomst begroet de beroepskracht de kinderen op een persoonlijke manier: 'Hallo ... 

(naam kind), wat heb jij voor een moois gemaakt. Wauw!' Het is een doosje. De beroepskracht 
vraagt: 'En wat kun je daar dan in doen?' Andere voorbeelden van begroeten: 'Hey, ben je 
weer helemaal beter ... (naam kind)' en 'Hoi ... (naam kind), ben je gevallen? Ik zie allemaal 
korstjes op je hoofd'. Twee broers krijgen de volgende begroeting: 'En jullie zijn naar de 

kapper geweest'. 
 Als een kind naar huis gaat: 'Nou ... (naam kind), heel veel succes vanavond'. 
  
  
Persoonlijke competentie 
  

Uit het pedagogisch veldinstrument: 'Kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is 
spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot individueel en gezamenlijk spel [...]'. 
  

In de praktijk: 
Op de dag van het onderzoek gingen de kinderen direct na het fruitmoment naar buiten. Er is erg 
veel voor de kinderen te doen op het schoolplein (zie onder het inspectie-item 'Buitenspeelruimte'). 
Behalve de speeltoestellen en sportfaciliteiten, heeft de BSO zelf ook nog sport- en spelmateriaal in 

de kast. De toezichthouder zag dat de kinderen het materiaal wisten te vinden. Ze kwamen eerst 
badmintonrackets en shuttles halen en vervolgens tafeltennisbatjes en -ballen. Het waaide nogal 
hard, dus al snel besloten de kinderen om wat anders te gaan doen. 
  
De beroepskracht gaf voordat de kinderen op de BSO waren al aan dat buskruit een favoriet 
spelletje was. Ze zei dat er ook vaak school- en buurtkinderen aan meededen. Dat werd ook 
duidelijk in de praktijk. Bepaalde kinderen begonnen direct al met dit spel. Hun schoolvriendjes 

die achterbleven op het schoolplein speelden mee. Na de tweede drinkpauze deden vrijwel alle 
BSO-kinderen mee. De beroepskracht stimuleerde het samen spelen door aan tafel te vragen: 'Wie 
doen er allemaal mee met BSO-buskruit? En wie stemt ervoor dat ... (naam stagiair) hem is?' 

  
  
Sociale competentie 

  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten moedigen gesprekken tussen henzelf en 
de kinderen, en tussen de kinderen onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht 
en kind dragen beide bij aan de inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt, is dit 
aanleiding voor een gesprek met individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep'. 
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In de praktijk: 
 Aan tafel was de avondvierdaagse onderwerp van gesprek. Alle kinderen deden daaraan mee: 

'Maar doet nu iedereen mee aan de avondvierdaagse? Gezellig!'. Het ging over de afstand die 
de kinderen afleggen, over het snoep dat ze mee zouden nemen en over het feit dat veel 
ouders hun kinderen eerder zouden ophalen dan normaal. De beroepskracht vertelde dat zij 

ook wat eerder weg zou gaan, omdat zij een EHBO-bijeenkomst moest bijwonen. Ze legde uit 
dat het belangrijk is om de EHBO-kennis 'bij te houden'. Behalve over het onderwerp 
'avondvierdaagse' praatten de kinderen, de beroepskracht en de stagiaire nog over fruit: 'Welk 
fruit zal ik volgende week meenemen?', liedjes van het songfestival en spelletjes op de BSO: 
'Welke spelletjes vinden jullie nog meer leuk?'. De beroepskracht vertelde dat de houder die 
week langs zou komen om te bespreken en te beslissen welke spellen hij zou gaan kopen voor 
deze groep. De beroepskracht stelde vragen aan de kinderen om erachter te komen wat zij 

leuke spellen vinden: 'Heb je nog meer verschillende soorten stratego? Zullen we ook 
kindermonopoly kopen?' 

 Buiten praatte de beroepskracht met kinderen die op korfbal zitten over deze sport. Zij korfbalt 
zelf ook.   

  
  

Overdracht van normen en waarden 
  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en 
omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de 
situatie; hun optreden sluit aan bij het gedrag en de behoefte van individuele kinderen'.  
  
In de praktijk: 

 De beroepskracht vertelde aan de toezichthouder dat de kinderen goed weten wat zij 
moeten doen als ze uit school komen: plassen, handen wassen, direct aan tafel gaan zitten, 
wachten met eten en drinken totdat alle kinderen er zijn en na het eten en drinken hun beker 

op het aanrecht zetten. In de praktijk was duidelijk te zien dat de meeste kinderen deze regels 
kennen. Een enkele keer moest de beroepskracht een kind herinneren aan de afspraken: '... 
(naam kind), heb je je handen gewassen? Met zeep? Nee? Dan kun je weer terug'. Even later: 
'Is iedereen er? Wie mis je? Die is nog handen aan het wassen'. 'Volgens mij moet je nog iets 

doen! Ga maar doen wat je altijd doet (beker op het aanrecht zetten)'. 
 'Ga je goed op de bank zitten? Op je billen? Gaan we kijken of je het nu wel volhoudt'. 
 Tegen kinderen die rommel achterlaten: '... en ... (naam kinderen), ruimen jullie nog even 

netjes op? Even de tas (met sportmaterialen) terug in de kast. Goed zo!' 
 De kinderen mogen pas van tafel af, als iedereen klaar is met eten en drinken. Een aantal 

kinderen wil opstaan om buskruit te gaan doen. De beroepskracht: 'Is iedereen klaar? We 

moeten even wachten. ... (naam kind) is nog niet klaar. Even later als het laatste kind alles op 
heeft: 'Ja, jullie mogen nu de beker wegbrengen'. 

  

  
Conclusie 
Het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk voldoen aan de gestelde eisen. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (gesproken met de beroepskracht) 
  Observaties (in de binnen- en buitenruimte) 
  Pedagogisch werkplan (BSO De Thuisclub 'De Wingerd' van december 2014) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. De beroepskracht-kindratio en 
de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, presentielijsten en bezettingslijsten. 
Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. Eveneens is binnen dit domein bekeken 
of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van de vaste beroepskracht en de stagiaire zijn gedateerd op 

2 januari 2015 (beroepskracht) en 20 oktober 2014 (stagiaire). De verklaringen voldoen aan de 
gestelde eisen. 
  
De VOG (rechtspersoon) van de houder is al tijdens de 'voorinspectie uitbreiding' van 28 augustus 

2014 bekeken en goedgekeurd. De verklaring is gedateerd op 6 mei 2014. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De enige beroepskracht die op deze locatie aan het werk is, heeft een diploma dat geschikt is voor 
de werkzaamheden in de kinderopvang. Het diploma voldoet aan de gestelde eisen. 

 
 
Opvang in groepen 

 
Er is één basisgroep voor maximaal 20 kinderen van 4 tot 13 jaar. Momenteel vangt de 
beroepskracht maximaal 8 kinderen op. 

 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Aangezien er nooit meer dan 8 kinderen aanwezig zijn, is de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen altijd in overeenstemming met de eisen die in 
de Wko staan. Er is immers altijd wel een beroepskracht aanwezig, omdat de kinderen anders 

alleen zouden zijn. De toezichthouder heeft via het digitale systeem NioKids naar de plaatsingslijst, 
de kindaanwezigheidslijsten en het personeelsrooster gekeken. 
  

De beroepskrachten van BSO 'De Thuisclub' en de leerkrachten van de basisschool fungeren als 
achterwacht, aldus de beroepskracht. 
 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De beroepskracht spreekt Nederlands, de voorgeschreven voertaal, met de kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (gesproken met de beroepskracht) 

  Observaties (in de binnen- en buitenruimte) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (van de beroepskracht en de stagiaire van deze locatie) 
  Diploma's beroepskrachten (HBO bewegingsagogiek en PABO) 
  Presentielijsten (via NioKids) 

  Personeelsrooster (via NioKids) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de documenten over de veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud en 

uitvoering. Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk 
is gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de 
mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder heeft de veiligheids- en gezondheidsrisico's in november 2014 voor het laatst 
geïnventariseerd. Er zijn ook actieplannen opgesteld. In deze plannen staan alleen acties die om 

doorlopende aandacht vragen van de beroepskrachten en stagiaires. In de actieplannen zijn 
verwijzingen opgenomen naar bijvoorbeeld de schoonmaaklijst, het hygiëneprotocol en de 
huisregels. 
  

De inventarisaties en actieplannen zitten in een ordner die op de groep staat. De beroepskracht 
heeft de inventarisaties dus tot haar beschikking. Op de dag van het onderzoek zou de 
beroepskracht 's avonds naar een bijscholing EHBO gaan. 
  
Conclusie 
De risico-inventarisaties en actielijsten voldoen aan de gestelde eisen. 
 

 
Meldcode kindermishandeling 
 

De houder heeft de meldcode kindermishandeling van juli 2013 ingevoerd. De meldcode zit in de 
ordner die in een kast op de groep staat. De bijbehorende handleiding is ook in die ordner te 
vinden. De houder test de kennis van de meldcode door de beroepskrachten een vragenlijst in te 

laten vullen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (gesproken met de beroepskracht) 
  Observaties (in de binnen- en buitenruimte) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (van november 2014) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (van november 2014) 

  Actieplan veiligheid (van november 2014) 
  Actieplan gezondheid (van november 2014) 
  Meldcode kindermishandeling (van juli 2013) 
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Accommodatie en inrichting 

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

aantal vierkante meters dat per kind beschikbaar is en om de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 
 
De groepsruimte is groot genoeg en heeft een leeshoek, verkleedplek, poppenhoek, verkeers- en 

bouwhoek en een plek om met boerderijdieren te spelen. De kinderen mogen alles zelf pakken, 
behalve de knutselspullen. In de kast van de beroepskracht staat een grote tas met materialen 
voor het buitenspelen. In de tas zitten bijvoorbeeld badmintonrackets en tafeltennismaterialen. 

 
 
Buitenspeelruimte 
 

In de buitenruimte is van alles te doen: tafeltennissen, klimmen op een speeltoestel, klimmen 
tegen de muur, hangen aan rekstokken, paaltje-over springen, korfbal en natuurlijk voetbal, 
buskruit en andere balspelen. Iets verderop is een voetbalkooi gemaakt waar de oudste kinderen, 
met toestemming van hun ouders, zelfstandig naar toe mogen lopen. Er is voldoende ruimte voor 
het aantal kinderen dat per dag aanwezig mag zijn. 
 
 

Conclusie 
De binnen- en buitenruimte voldoen aan de gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Observaties (in de binnen- en buitenruimte) 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders bij het beleid betrekt en over het beleid 

informeert. Er is ook gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
 
Informatie 
 
Ouders krijgen op de volgende manieren informatie over het te voeren beleid: 

 De beroepskracht organiseert om de 4 maanden 10-minutengesprekken. Zij doet dit voor of na 
de opvang, bovenop de reguliere momenten van overdracht. 

 Het pedagogisch plan is in te zien op de opvanglocatie en in het oudergedeelte van NioKids, 

het online platform van De Thuisclub.  
 De pedagogische basisdoelen zijn ook te vinden op de website. 
 De houder mailt iedere maand een nieuwsbrief en hangt deze brief ook op het prikbord in de 

binnenruimte.    

 
 
Oudercommissie 
 
Volgens de Wko moet de houder binnen 6 maanden na aanvraag tot registratie in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) een reglement oudercommissie vaststellen. De 
aanvraag voor de houderwijziging van BSO 'de Wingerd' is op 31 juli 2014 verzonden. De houder 

voldoet dus niet aan de gestelde eis met betrekking tot het instellen van een OC op deze locatie. 
   
Toen de houder op 1 september 2014 BSO 'de Wingerd' overnam van Jennies Kindercentra, was er 

geen oudercommissie actief. De houder streeft ernaar om voor de start van schooljaar 2015/2016 
een oudercommissie ingesteld te hebben. De houder zal de ouders actief blijven benaderen met de 
vraag of zij lid willen worden van de OC. Behalve deze mondelinge benadering stuurt de houder 

ook nog een nieuwsbrief met een oproep naar de ouders. Als ouders hun kind hebben aangemeld 
voor de opvang op deze locatie krijgen zij de inloggegevens voor het digitale systeem NioKids. Zij 
kunnen in dit systeem bij de 'oudergegevens' aangeven of ze lid willen worden van de OC. 
  
Gezien de inspanningen die de houder levert om ouders te werven voor de OC, adviseert de 
toezichthouder om niet te handhaven op het ontbreken van een oudercommissie. 
  

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

voldaan. 
 

 
 

 De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Klachten 
 
De Thuisclub is voor klachten van ouders en leden van de oudercommissie aangesloten bij de 

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). Deze commissie hanteert een klachtenreglement 
dat voldoet aan de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. 
  

  
Klachtenjaarverslag 
In april 2015 zijn het openbare klachtenjaarverslag 2014, de klachtenvrijbrief van de SKK en de 
klachtenvrijbrief van de Klachtenkamer van de OC bij de GGD binnengekomen. In deze 

documenten is nog geen informatie over BSO 'de Wingerd' verwerkt, omdat er voor deze locatie 
nog geen kalenderjaar is verstreken voor binnenkomende klachten. 
  
  
Informatie over de klachtenregeling 
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In het klachtenjaarverslag van 2014 staat beschreven hoe de houder de ouders over de regeling 
informeert. Onderstaande tekst komt uit dit verslag: 
  
'De Thuisclub hangt ieder jaar op een goed zichtbare plaats op haar opvanglocaties de 
toegestuurde poster van de sKK op. Hierdoor zijn ouders op de hoogte dat 'De Thuisclub' is 

aangesloten bij de sKK. Het klachtenreglement van de sKK is voor ouders te raadplegen in ons 
CRM systeem genaamd Niokids, waar alle ouders eigen inlogcodes voor hebben. Het 
klachtenreglement van het sKK is voor ouders ook te raadplegen op de opvanglocatie. Het 
Openbaar Klachtenverslag 2014 zal voor ouders te raadplegen zijn op de opvanglocatie. De 
oudercommissies is daarnaast op de hoogte van onze aansluiting bij de Klachtenkamer 
Oudercommissies (KK)'. 
  

Conclusie 
Binnen het domein 'Ouderrecht' wordt aan de gestelde eisen voldaan. Het enige aandachtspunt is 

het instellen van een oudercommissie. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview anderen (gesproken met de beroepskracht) 
  Reglement oudercommissie (Sport BSO De Thuisclub) 
  Website (www.sportbsodethuisclub.nl.) 
  Nieuwsbrieven (Nieuwsflits mei 2015) 
  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 
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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) 

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 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) 

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) 
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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 registratie 
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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 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, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 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, 2 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 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 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 3, 4, 5, 8 en 10 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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt 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 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers 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 Besluit registers 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 
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) 
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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 1 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 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 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 onder f Besluit registers 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 Besluit registers 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 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a 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 1 en 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 1 
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 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 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) 
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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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders 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) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c 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 heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na. 
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de 
aandacht. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Wingerd 

Website : http://www.sportbsodethuisclub.nl 
Aantal kindplaatsen : 50 
 
Gegevens houder 
Naam houder : MeesterZaunbrecher B.V. 
Adres houder : Straatweg 19 a 

Postcode en plaats : 3603CV Maarssen 
Website : www.sportbsodethuisclub.nl 

KvK nummer : 55309747 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Miriam Rogmans 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ede 

Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 
 
Planning 
Datum inspectie : 02-06-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 15-06-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 17-06-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 17-06-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-06-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 24-06-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

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

 
 

 

 


