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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Tijdens dit onderzoek bij BSO de Triangel zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing 
zijn beoordeeld.  
Daarnaast is beoordeeld of het verzoek tot wijziging van het aantal kindplaatsen in het LRK kan 

worden ingewilligd.  

 
Beschouwing 
Stichting KOALAH exploiteert 8 locaties voor buitenschoolse opvang, voornamelijk in Amersfoort, 
Leusden en Apeldoorn. BSO de Triangel is de eerste locatie in de regio Gelderland-Midden, 
gemeente Ede.   
 
BSO De Triangel is gehuisvest in de christelijke basisschool De Triangel. De BSO sluit inhoudelijk 

en qua identiteit aan bij de basisschool en is op 8-1-2018 gestart met de buitenschoolse opvang.   

 
BSO De Triangel bood opvang aan maximaal 40 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. In 
de basisschool had de BSO een eigen groepsruimte, een lokaal dat nog in gebruik was door de 
basisschool, en een speellokaal tot zijn beschikking. Op het aangrenzende schoolplein kunnen de 
kinderen buiten spelen. De BSO zal op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag opvang bieden.  

 
Bij dit onderzoek is de aanvraag tot vermindering van het aantal kindplaatsen naar 22 
meegenomen. Zie hiervoor de toelichting bij het item Accommodatie.  
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
BSO de Triangel is op 8 jan. jl. gestart met de opvang van de kinderen, er zijn 3 nieuwe 
beroepskrachten aangesteld. De beroepskrachten hebben alle door Koalah opgestelde documenten 

gelezen, naar mate zijn langer werken zal de inhoud van deze documenten meer geïntegreerd 
worden in hun handelen.      
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat men bij BSO de Triangel aan de getoetste voorwaarden van de Wet 

Kwaliteit Kinderopvang voldoet. 

 
Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 

Op verzoek van de houder kan het aantal kindplaatsen in het LRK gewijzigd worden van 40 naar 
22. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
 
Wijzigingen 

 
De houder van BSO De Triangel heeft een verzoek ingediend om het aantal kindplaatsen te 
wijzigen van 20 naar 22. Deze locatie staat echter geregistreerd met 40 kindplaatsen. 
 
Conclusie 
De houder heeft het college verzocht de betreffende gegevens in het LRK te wijzigen, zodra deze 

wijzigingen bij de houder bekend zijn geworden. 

 
 
Administratie 
 
BSO de Triangel kan een (voorbeeld) schriftelijke overeenkomst (plaatsingsovereenkomst) met de 
ouder overleggen. 

Tevens is de administratie zodanig ingericht dat deze direct voor de toezichthouder inzichtelijk zijn. 
De administratie bevat onder andere de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle bij dat kindercentrum werkzame beroepskrachten; 
- afschriften van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van bij het kindercentrum 
werkzame personen; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Schriftelijke overeenkomst(en) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Koalah locatie de Triangel BSO versie jan. 2018) 
 Plaatsingsoverzicht 
 Presentielijsten 
 Inzage in Bitcare 
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Pedagogisch klimaat 
 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 

naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
  
Naast de inhoudelijke beoordeling van pedagogisch beleidsplan, is de pedagogische praktijk 
geobserveerd en beoordeeld. 
 
 

Pedagogisch beleid 
 
De houder hanteert een locatiegebonden pedagogisch beleidsplan. Dit pedagogisch beleidsplan 
geeft een beschrijving van onder andere:  

 
 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld 

in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

 de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar 
een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt 
gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van 
de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de 
overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de 
overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling 
van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar 

passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend 
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.  

Ten tijde van het onderzoek wordt de indeling van de groepen nog beschreven zoals dit bij de start 
van deze locatie bedacht was. In de praktijk is het heel anders. 

 

Herstelaanbod 
De houder heeft de informatie over de samenstelling van de groep herschreven waardoor het nu 
overeenkomt met de praktijk. 
 
Per 1 januari 2018 is binnen de Wet Kinderopvang de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit in de 
Kinderopvang) in werking getreden. De nieuwe inspectie-items die betrekking hebben op het 

pedagogisch beleid, maken deel uit van dit onderzoek. 
 
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 

 

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 
Pedagogische praktijk 
 
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 
kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met een beroepskracht onderzocht. 
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Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit 

veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 
IJzendoorn e.a. 2004): 

 op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen;   

 kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 

omgeving;   
 kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden;   

 kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 

met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.   

 
Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria 
waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit 
veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit 
veldinstrument worden cursief weergegeven.  
Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Enkele basisdoelen worden 

middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven. 
 
Waarborgen van de emotionele veiligheid 
 
Kennen/ herkennen (4-12) 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten 
persoonlijke bijzonderheden (bijv. karakter, hobby, allergieën). In het contact met het kind 

wordt die kennis gebruikt. 
Bij het binnenkomen op de BSO vanuit de klas begroeten de beroepskrachten alle kinderen. Aan 
één van de kinderen wordt bv. gevraagd: "Hoi X, is het nog gelukt met ...................?" 
 

Structuur en flexibiliteit (4-12) 
Er is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. 

Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor (enige) flexibiliteit voor onvoorziene 
situaties, uitloop van geplande activiteiten of voorkeur-activiteiten van kinderen. 
Elke middag kent een vaste indeling. Direct na binnenkomst uit school gaan de kinderen aan tafel 
om fruit te eten en thee of water te drinken. Daarna gaat in principe iedereen minimaal een half 
uur buiten spelen. Daar wordt een spel aangeboden. Bij mooi weer wordt er vaak langer buiten 
gespeeld, is het erg koud dan gaan de kinderen al sneller weer naar binnen. Later op de middag 
wordt er binnen een activiteit aangeboden, en er wordt een cracker gegeten met nog wat te 

drinken erbij. De kinderen mogen met activiteiten meedoen, maar mogen ook zelf weten waar en 
met wie zij spelen. 
 
Welbevinden (4-12) 
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.  
Alle kinderen zijn voortdurend aan het spelen, meestal in kleine groepjes, en enkeling speelt even 

heerlijk alleen. De sfeer is ontspannen, er zijn maar zelden conflictjes. 
 
Ontwikkeling van persoonlijke competenties 
 

Initiatief / kiezen  (4-12) 
De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van 
activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen. Zij bieden zo 
nodig (extra) stimulans en steun voor een kind dat zijn grenzen wil verleggen. 
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De beroepskrachten bedenken steeds voor een paar maand vooruit thema's die meestal na een 
week wisselen. Met de oudste kinderen is onlangs een overleg geweest waarin zij konden aangeven 

welke activiteiten zij graag willen doen. Deze wensenlijst is opgenomen in de komende thema's. 
 
Punt van aandacht: 

De toezichthouder heeft met de beroepskrachten gesproken over het  dat er  
in de groepsruimte geen producten te zien zijn waaraan de kinderen hebben bijgedragen of die 
verband houden met thema-activiteiten of de pedagogische inzet van de bso, (bv natuur, 
wetenschap, mode, drama, sport etc.). 
De beroepskrachten geven aan dat dit beleid is vanuit de organisatie.  
Echter, het is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen belangrijk dat hun ruimte ook echt 
van hen is, door werkstukken, foto's etc. in de ruimte een plaats te geven.   

 
Overdracht van normen en waarden 
 
Afspraken en regels (4-12) 
In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. 
Beroepskrachten handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze (in de 

meeste situaties) consequent toe. 

Eén van de regels is: In de groepsruimte doen de kinderen hun schoenen uit en zetten deze in de 
gang. Als een van de beroepskrachten ziet dat een kind zijn schoenen in een hoek schopt zegt ze: 
"......., zet je schoenen maar even bij de kapstok." 
Als ze even later ziet dat een kind bovenop de bankleuning zit zegt ze: "De leuning van de bank is 
om tegen te leunen, niet om op te klimmen, kom er maar even af ......" 
 

Conclusie 
Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan 
geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan.  
Er wordt pedagogisch verantwoorde buitenschoolse opvang geboden. 
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 

 Pedagogisch beleidsplan (BSO de Triangel 2018) 
 mailcontact met mw. A. Driebergen, houder 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en registratie in het Personenregister Kinderopvang. 
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 gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.   

 
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De beroepskrachten (twee) zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en deze 
zijn gekoppeld aan de houder. 

 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 

Alle beroepskrachten beschikken over een diploma van een passende beroepsopleiding. 
 
 

Aantal beroepskrachten 
 
De houder zet steeds twee beroepskrachten in, passend bij het aantal aanwezige kinderen. 
Op maandag zijn er 13 kinderen ingeschreven, op dinsdag 2 en op donderdag 21. 
 
De houder voldoet hiermee aan de gestelde eisen.  
 

 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 
De houder zegt het volgende over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker: 
 
"De nieuwe coach heeft zich voorgesteld in een bijlage bij de laatste personeelsinfo. 

Conform het aantal fte’s aan pedagogisch medewerkers binnen KOALAH is haar dienstverband voor 

de combi-functie bepaald op minimaal 4 per week. Conform de coachingsvisie kunnen 
medewerkers ook buiten hun leidinggevende om contact opnemen met de coach en blijft de 
informatie van de medewerkers. Daarom heeft zij van ons een lijst gekregen met de namen van 
pm’ers per vestiging, zodat zij kan bijhouden of de coaching goed over de vestigingen verdeeld 
wordt of dat bepaalde vestigingen niet of te weinig van haar dienstverlening gebruik maken. Zij 
doet daarvan in een tussenevaluatie geanonimiseerd verslag met het oog op sturing hierin."  

 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Alle kinderen zijn geplaatst in de enige basisgroep die deze BSO heeft. 
Er zijn 3 vaste beroepskrachten die het mentorschap over de kinderen hebben verdeeld. 
 

De houder voldoet hiermee aan de gestelde eisen. 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Plaatsingsoverzicht 
 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein is het beleid 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. 

 
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Bij deze locatie hanteert men een veiligheids-en gezondheidsbeleid. 
Dit beleid bevat onder andere de volgende onderwerpen: 

 
 Voornaamste risico's (veiligheid en gezondheid) worden beschreven. 
 Er is een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 

kleine risico's (veiligheid en gezondheid). 

 grensoverschrijdend gedrag 
 Vierogenprincipe 
 Achterwachtregeling 

 Inzichtelijkheid voor alle werkzame volwassenen 
Tevens is uit het beleid op te maken hoe men het beleid actueel houdt en er sprake is van een 
cyclisch geheel. 
 
Uit praktijkobservaties en interviews tijdens het inspectiebezoek blijkt dat veiligheids- en 
gezondheidsrisico's voldoende gereduceerd worden middels passende maatregelen. 
 

De beroepskrachten zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de 
in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
De toezichthouder heeft passende certificaten ingezien. 
 
Er wordt aan de gestelde kwaliteitseisen voldaan. 
 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld die voldoet aan 
de gestelde eisen. Het afwegingskader is hier tevens in opgenomen. 
 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling. 
 
De houder heeft in feb. 2019 een bijscholingsochtend georganiseerd waarvoor van BSO de Triangel 
één beroepskracht is uitgenodigd. 
 
De houder voldoet hiermee aan de gestelde eisen. 
 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 EHBO certificaten 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Koalah locatie de Triangel BSO versie jan. 2018) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Accommodatie 
 
 
Eisen aan ruimtes 
 
Binnenruimte 
 

De BSO beschikt over een eigen groepsruimte die in de ochtenden wordt gebruikt voor de 
peuteropvang. De kinderen kunnen ook gebruik maken van het speellokaal en de hal met podium 
die direct voor de groepsruimte is gesitueerd. 
De groep is ingericht met natuurlijke materialen, planten en speelhoekjes. De groepsruimte heeft 
een speeloppervlakte van 52,5 m2. Het speellokaal heeft een speeloppervlakte van 84 m². Er is 
voldoende speeloppervlakte voor 22 kindplaatsen. 

 
Buitenspeelruimte 
 
BSO De Triangel maakt gebruik van het aangrenzende schoolplein. Het schoolplein is gelegen 

rondom de school en is ingericht met verschillende speelplekken. Er is bijvoorbeeld een zandbak, 
een rekstok, een speeltoestel en een voetbalpleintje. 
 

Conclusie 
De getoetste voorwaarden uit het domein Accommodatie voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Observatie(s) (van de binnenruimtes en de buitenruimte) 
 Eerdere metingen van de groepsruimte en het speellokaal 
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Ouderrecht 
 
Bij dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie bij het beleid betrekt en 
hen hierover  informeert. Ook is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
 
 
Informatie 

 
De houder informeert de ouders door middel van: 
-de website, 
-ouderavonden, 
-de dagelijkse overdracht 
-nieuwsbrieven 

 
Elke locatie van Stichting Koalah beschikt over een eigen webpagina waar ouders onder meer 
worden geïnformeerd over praktische zaken. Tevens is hier het meest recente inspectierapport van 
de GGD te downloaden. 

Nieuwe ouders ontvangen bij het intakegesprek een informatiemap met hierin onder meer de 
klachtenregeling. Bij wijzigingen in het beleid worden ouders hier via de mail van op de hoogte 
gesteld. 

Tijdens de jaarlijkse ouderavond wordt er eveneens aandacht besteed aan beleidsdocumenten 
zoals de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te 
leggen. 
 
 
Oudercommissie 
 

BSO de Triangel heeft een oudercommissie die bestaat uit 3 leden. 
Voor deze oudercommissie heeft de houder een reglement opgesteld. 
De toezichthouder heeft de oudercommissie een vragenlijst gestuurd om de mening van de OC te 
horen over de kwaliteit van de opvang en de samenwerking met de houder. Deze vragenlijst is 
door de toezichthouder niet binnen de gestelde termijn ontvangen.  
 

Kort voor het definitief maken van dit rapport kwam de vragenlijst alsnog ingevuld retour.  

De oudercommissie laat weten tevreden te zijn over de kwaliteit van de opvang en de 
samenwerking met de houder.  
 
De houder voldoet hiermee aan de gestelde eisen. 
 
 

Klachten en geschillen 
 
De houder heeft een interne regeling voor de afhandeling van klachten vastgelegd. De houder is 
tevens aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake klachten en geschillen. 

 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 

 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Website (http://www.haal-veluweplus.nl/koalah/) 
 Klachtenregeling 
 Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 
kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De 
administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 
Burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 
van de wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 

aanwezig kinderen in een basisgroep als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe 
leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene 
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum 
aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt 
dit schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 
gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 

- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum 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) 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 
oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 
van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 
aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 
kindercentrum worden opgevangen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 
een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogisch 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. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 



 

19 van 21 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 14-01-2019 
BSO De Triangel te Ede 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 

houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 
het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 
jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie.  
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 

bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijke persoon is. 
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 
wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 

erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 
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 wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Triangel 

Website : http://www.koalah.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting KOALAH 
Adres houder : Burg de Beaufortweg 16 

Postcode en plaats : 3833AG Leusden 
Website : www.koalah.nl 
KvK nummer : 32136645 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

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

Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Karen Stegeman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 

 
Planning 
Datum inspectie : 14-01-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 29-01-2019 
Zienswijze houder : 04-02-2019 
Vaststelling inspectierapport : 05-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-02-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-02-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze inspectierapport BSO De Triangel te Ede, januari 2019: 
Van de inhoud van het rapport hebben we dankbaar kennis genomen. We zijn blij met de 
conclusie dat wij aan de gestelde eisen voldoen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


