
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
 
Buitenschoolse opvang De Kleine Reiziger Julianadorp  
Middelzand 3502 
1788 ES Julianadorp 
Registratienummer 195288403 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Hollands Noorden 
In opdracht van gemeente:  Den Helder 
Datum inspectie:    17 juli 2017 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 29 augustus 2017 

 



 

2 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-07-2017 

BSO de Kleine Reiziger Julianadorp te Julianadorp 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 

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

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

Overzicht getoetste inspectie-items ............................................................................... 12 

Gegevens voorziening ................................................................................................. 19 

Gegevens toezicht ...................................................................................................... 19 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ....................................................................... 20 



 

3 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-07-2017 

BSO de Kleine Reiziger Julianadorp te Julianadorp 

Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere het gebied van de 
pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en 
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wko). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) éénmaal bezocht door een 
toezichthouder van de GGD, in het kader van de naleving Wko. 
  
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het onderzoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen. Op de 
laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de Wko. 
  
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
De locatie 
Buitenschoolse opvang (BSO) De Kleine Reiziger Julianadorp is tegelijkertijd met peuteropvang De 
Kleine Reiziger Julianadorp op 29 augustus 2016 in exploitatie gegaan. Zowel de BSO als de 
peuteropvang zijn onderdeel van kinderopvangorganisatie De Kleine Reiziger welke tevens een 
kindercentrum in Den Helder exploiteert. De BSO beschikt over twintig kindplaatsen en biedt de 
opvang aan in één basisgroep met kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Het kindercentrum 
bevindt zich in een pand waar tevens dependance De Stek van de Prinses Margrietschool en de 
Evangelische Gemeenschap Julianadorp gevestigd zijn. Ook worden op bepaalde uren in de middag 
muzieklessen gegeven in dit pand. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 Op 20 juli 2016 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden. Hierna is door de 

toezichthouder een positief advies gegeven tot opname in het LRKP. De locatie is geregistreerd 
op 29 augustus 2016. 

 Een onderzoek na registratie heeft plaatsgevonden op 16 november 2016. Aan alle getoetste 
voorwaarden werd voldaan. 

  
De inspectierapporten zijn in te zien op www.lrkp.nl. 
  
De inspectie 
Dit onderzoek na registratie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 17 juli 2017. 
De toezichthouder heeft een gesprek gevoerd met de beroepskracht en met de houder. Tevens 
hebben observaties plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de 
nodige documenten ingezien. Na de inspectie zijn de conclusies doorgesproken met de 
beroepskracht en via mailcontact met de houder. 
  
Conclusie 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. Voor het domein ''Veiligheid en gezondheid' heeft 
overleg en overreding plaatsgevonden. Zie hiervoor de toelichtingen in het rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

4 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-07-2017 

BSO de Kleine Reiziger Julianadorp te Julianadorp 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 
  
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op inhoud en volledigheid. Onder 
andere is beoordeeld of de werkwijze in de praktijk is beschreven, alsmede de (spel)activiteiten 
buiten de basisgroep. 
  
Daarnaast is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de 
vier wettelijke pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) in het algemeen en het 
pedagogisch beleidsplan van de organisatie. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan. Daarnaast heeft zij voor elke 
opvangvorm een locatiespecifiek pedagogisch werkplan. Hierin staat de vertaalslag van de 
overkoepelende visie naar de praktijk van de opvang per locatie. 
  
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde eisen rondom de pedagogische visie, de 
uitwerking van de pedagogische basisdoelen en overige getoetste voorwaarden, zoals bijvoorbeeld 
het wenbeleid, werkwijze van de groepen en ondersteuning van de beroepskrachten door andere 
volwassenen. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De uitgangspunten van het pedagogisch plan en andere (pedagogische) beleidsstukken worden 
door de houder onder de aandacht gehouden bij de beroepskrachten tijdens teamoverleg en 
gedurende de opvang door feedback van de houders naar aanleiding van bijvoorbeeld een 
praktijkobservatie. 
  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. 
Hierin staan de indicatoren waarmee de uitwerking van de pedagogische basisdoelen in de praktijk 
wordt beoordeeld. 
Indicatoren uit dit veldinstrument worden cursief weergegeven. 
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Overdracht van normen en waarden 
Aangepaste afspraken 
Voor het gedrag van de 8+er worden in specifieke situaties of momenten, aangepaste regels 
gehanteerd. De beroepskrachten zijn op de hoogte van afspraken die zijn gemaakt voor en met 
individuele 8+ers (bijv. alleen naar huis gaan vanaf bepaalde tijd). 
  
Praktijkvoorbeeld 
Kinderen die daarvoor toestemming hebben van de ouders, mogen op bepaalde momenten zonder 
toezicht buiten spelen op de daarvoor afgesproken plaatsen. Enkele kinderen gingen naar een 
nabijgelegen 'spin' waar ze konden klimmen. De kinderen wisten goed waar zij wel en niet naartoe 
mochten de beroepskracht zag erop toe door een kijkje te nemen. Een van de kinderen kwam een 
beroepskracht halen om iets te laten zien. daar was op dat moment gelegenheid toe. Indien dit niet 
het geval zou zijn, kan de beroepskracht de andere kinderen meenemen om een kijkje te nemen. 
De kinderen waren tijdens de observaties zichtbaar blij om op bepaalde tijden buiten de BSO te 
kunnen spelen. Op de momenten dat zij bij de BSO speelde vermaakten zij zich ook goed met de 
andere kinderen en de beroepskrachten. 
  
Emotionele veiligheid 
Structuur en flexibiliteit  
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. 
  
Praktijkvoorbeeld 
Bij de BSO mogen kinderen vrij spelen totdat alle kinderen (van verschillende scholen) aanwezig 
zijn. Tijdens de observatie was dat zichtbaar. Wanneer alle kinderen aanwezig waren, ging de 
groep met elkaar eten en drinken. Hierbij was ruimte voor elk kind om iets te vertellen. 
Verschillende groepsgesprekken werden gevoerd en de stagiaire trakteerde, omdat zij die week 
voor het laatst was. 
De beroepskracht vertelde wat de kinderen mochten kiezen na het eet- en drinkmoment en 
benadrukte dat het drinken de hele middag op tafel stond in verband met de warmte. En dat de 
kinderen dit zelf mochten pakken. 
  
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding 
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien 
in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van het pedagogisch 
beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimten) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2015) 
 Pedagogisch werkplan (versie 2016) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, 
stagiaires en beroepskrachten in opleiding. 
Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en 
aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio) gekeken. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid 
continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue 
screening. De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen 
werkzaam bij het kindercentrum steekproefsgewijs beoordeeld. 
 
De beoordeelde VOG's voldoen aan de voorwaarden.  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De toezichthouder heeft de diploma’s van de beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde 
documenten betreffen een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO 
kinderopvang is opgenomen. 
  
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Bij BSO De Kleine Reiziger worden de kinderen in één basisgroep opgevangen. De basisgroep 
bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 - 13 jaar. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de 
planning van de afgelopen periode. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 
gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep is conform de voorwaarden. 
Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting negen kinderen met één beroepskracht en een 
stagiaire. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (juli 2017) 
 Personeelsrooster (juli 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in 
een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke 
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering 
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. Tevens is beoordeeld of de 
houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt en 
de kennis hiervan bevordert. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
In juni 2016 en mei 2017 is de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd door de houder.   
In de risico-inventarisatie is aangegeven welke afspraken zijn vastgesteld en welke maatregelen 
met betrekking tot de inrichting en accommodatie zijn genomen. Deze zijn onder de aandacht 
gebracht bij de beroepskrachten via vergaderingen. Elke vergadering worden altijd twee 
protocollen besproken. 
  
Voor de medewerkers zijn werkinstructies, richtlijnen en protocollen beschikbaar op het gebied van 
gezondheid en veiligheid. 
  
Op grond van de gesprekken en de observatie van de praktijk op de groep, is geconcludeerd dat de 
beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste 
wijze in praktijk brengen. 
  
Echter is door de toezichthouder geconstateerd dat risico's waarvoor de maatregelen nog getroffen 
moeten worden, niet zijn beschreven in een actieplan. Bijvoorbeeld, er zat een scheur in het glas. 
Hier overheen was plakband geplakt en de eigenaar van het pand is benaderd met de vraag het 
glas te vervangen. Deze actie was niet inzichtelijk. De termijn die ervoor staat om de actie uit te 
voeren is ook niet bepaald.  
  
Tevens is geconstateerd dat er tijdens de opvanguren van de BSO geen schaduwplekken zijn in de 
buitenspeelruimte. Het inspectiebezoek vond plaats op een zonnige, warme zomerdag. Een van de 
kinderen zat in de zandbak. Het kind was wel ingesmeerd maar zat in de volle zon te spelen. Het 
risico om zonverbranding op te lopen is daardoor onvoldoende verkleind. De beroepskracht 
vertelde niet gebruik te kunnen maken van een parasol of schaduwdoek. In de ochtenduren, 
wanneer de peuteropvang plaatsvindt is er wel voldoende schaduw aanwezig door de bomen. Dit is 
in de middag niet meer het geval.  
  
Ook stond er een kapotte plastic bak naast de zandbak met scherpe punten er aan. In deze bak 
worden de onderdelen om een waterbaan te maken bewaard. Deze baan werd tijdens het 
inspectiebezoek gemaakt en de bak bleef naast de gemaakte baan staan. 
  
Bovengenoemde voorbeelden zijn na het inspectiebezoek aan de houder gecommuniceerd. De 
houder heeft direct actie ondernomen. Een actieplan is inmiddels opgesteld en toegestuurd aan de 
toezichthouder. 
Hierin wordt onder andere genoemd dat een parasol wordt aangeschaft, de plastic bak wordt 
vervangen en het glas wordt gerepareerd.  
 
Na een periode van overleg en overreding is geconstateerd dat de beschreven actiepunten zijn 
uitgevoerd.  
Een parasol is aangeschaft, net als een stevige bak om spullen in op te bergen. Hiervan heeft de 
houder een foto gestuurd naar de toezichthouder.  
Het raam is opgemeten en glas wordt op korte termijn geplaatst.  
Het plan van aanpak is hierop aangepast.  
 
Door middel van overleg en overreding is aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
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Meldcode kindermishandeling 
 
De bij Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking 
getreden. In de Wko is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs aangeduid 
als deskundige. Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik 
jegens een kind door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk vermoeden van 
een strafbaar feit is een houder verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. 
Indien vermoedens bestaan van kindermishandeling in de thuissituatie van een kind dient de 
organisatie Veilig Thuis geraadpleegd te worden. 
  
Tijdens de inspectie is de meldcode kindermishandeling inhoudelijk beoordeeld en is de kennis van 
de beroepskrachten getoetst. De houder beschikt over de meldcode van de Brancheorganisatie 
kinderopvang, welke voldoet aan de inhoudelijke eis. De bijbehorende sociale kaart bevat de 
nodige actuele informatie. De houders van De Kleine Reiziger zijn tevens aandachtsfunctionaris. De 
beroepskrachten kunnen de meldcode inzien op locatie. Deze komt jaarlijks als bespreekpunt terug 
tijdens het overleg. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimten) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen de Wko gelden eisen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante meter per kind 
voor de binnen- en de buitenruimte. Ook de inrichting van de ruimten is van belang om minimaal 
te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. 
 
Tijdens de inspectie is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende speeloppervlak en 
voor passend ingerichte ruimten voor kinderen om te kunnen spelen en rusten, in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
  
Binnenruimte 
 
Per aanwezig kind in het kindercentrum dient ten minste 3,5 m² passend ingerichte 
binnenspeelruimte beschikbaar te zijn. 
 
De groepsruimte heeft een oppervlakte van ongeveer 77 m². Dit is ruim voldoende voor de opvang 
van twintig kinderen. 
 
De groepsruimte is ingericht met diverse speelhoeken, zoals een huishoek, treinentafel, 
constructiehoek en een atelierruimte. Daarnaast is een hoge tafel met stoelen aanwezig. 
De ruimte wordt in de ochtenduren gebruikt door peuteropvang De Kleine Reiziger. Voor beide 
doelgroepen zijn aparte kasten met materiaal aanwezig. 
 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Per aanwezig kind in het kindercentrum dient ten minste 3 m² passend ingerichte 
buitenspeelruimte beschikbaar te zijn. De buitenspeelruimte dient voor kinderen toegankelijk, 
aangrenzend aan het kindercentrum en vast beschikbaar te zijn. 
  
De buitenspeelruimte is voldoende ruim voor het maximaal aantal op te vangen kinderen en grenst 
aan de groepsruimte. De exacte oppervlakte is niet bekend, maar is in elk geval groter dan de 
minimale eis van 60 m2, waardoor het oppervlak voldoet aan de voorwaarden. De ruimte is 
voorzien van een zandbak en stoeptegels en er is los speelmateriaal aanwezig, zoals 
fietsjes, stepjes, materiaal voor de zandbak, een waterbaan, ballen en stoepkrijt.  
De kinderen kunnen ook gebruik maken van het gras in de naastgelegen buitenruimte. Tussen 
deze bomen worden ook weleens kleden opgehangen. Ze maken ook gebruik van de aflopende 
gehandicaptenentree. Hier rijden ze met rijdend materiaal vanaf. 
Tevens kan de BSO gebruikmaken van de nabijgelegen speeltuinen, voetbalveldjes en parken. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimten) 



 

10 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-07-2017 

BSO de Kleine Reiziger Julianadorp te Julianadorp 

 

Ouderrecht 

 
Binnen de Wko gelden eisen die betrekking hebben op de wijze waarop de houder de ouders 
betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van 
zaken in het kindercentrum en over minimaal het meest recente inspectiebezoek van de GGD. 
 
Tevens zijn de klachtenregeling van de houder, het uitvoeren van de regeling en de aansluiting bij 
de geschillencommissie beoordeeld. Ouders dienen geïnformeerd te worden over de interne 
klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen. 
 
  
Informatie 
 
De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt door middel van: 
 
 de website, 
 persoonlijk contact, 
 ouderavonden, 
 de dagelijkse overdracht, 
 nieuwsbrieven. 
 
Het laatste inspectierapport is geplaatst op de website van de houder. De houder brengt de 
klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen, 
alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van ouders, onder andere via 
de website. 
 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
 
Oudercommissie 
 
De houder moet binnen 6 maanden na registratie uitvoering geven aan het ouderadviesrecht. Het 
adviesrecht geldt voor álle ouders. Het maakt daarbij niet uit of er van meer of minder dan 50 
geplaatste kinderen sprake is. 
Indien sprake is van méér dan 50 geplaatste kinderen op een kindercentrum (dit kan dagopvang 
en buitenschoolse opvang op één adres zijn) dan moet dat in de vorm van een geïnstalleerde 
oudercommissie. 
  
Bij De Kleine Reiziger is een oudercommissie ingesteld. Zij zijn nog niet zo lang geleden gestart en 
na de zomervakantie zal de houder de oudercommissie informeren over het beleid van de 
organisatie.   
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Klachten en geschillen 
 
De houder heeft een regeling getroffen voor de interne afhandeling van klachten over een 
gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder, welke aan de 
voorwaarden voldoet. Er staat beschreven hoe de klacht moet worden aangeleverd, wat de termijn 
van reactie is en hoe de (mogelijke) afhandeling er van plaatsvindt. De houder is tevens 
aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie, 
namelijk de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor een externe afhandeling 
van klachten. 
  
Ouders komen voor een externe afhandeling in eerste instantie terecht bij het Klachtenloket 
Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of 
een onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de 
ouder een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
  
De houder is verplicht te melden dat de ouder ook direct een klacht kan indienen bij de 
Geschillencommissie als hij er met de kinderopvangorganisatie niet uitkomt. Dit staat in de 
klachtenregeling opgenomen. 
  
De houder draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat in betreffende 
jaar klachten bij de houder zijn ingediend, vóór 1 juni van het volgende kalenderjaar een 
jaarverslag klachten aan de toezichthouder wordt verzonden. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website (dekleinereiziger.nl) 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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

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

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 6 en 7 en art 7 lid 1c Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

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

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

peuterspeelzalen) 

Indien meertalige opvang wordt verzorgd bevat het pedagogisch beleidsplan in duidelijke en 
observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in 
het kindercentrum wordt vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub k Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 

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

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

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de 
vaste basisgroep. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

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

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

peuterspeelzalen) 

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

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

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

peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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

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

Buitenspeelruimte 

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

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

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

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

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

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

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

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

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

Oudercommissie 

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

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

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

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

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

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

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten en geschillen 

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

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat, als 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 natuurlijk persoon is. 
(art 1.57b lid 4, 5, 6 en 9 en art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO de Kleine Reiziger Julianadorp 
Website : http://www.dekleinereiziger.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Christelijk Kinderdagverblijf & bso De Kleine  
  Reiziger 

Adres houder : Lekstraat 1 
Postcode en plaats : 1784 VJ Den Helder 
KvK nummer : 62752235 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 
Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw M. Andela 

 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Den Helder 
Adres : Postbus 36 
Postcode en plaats : 1780 AA DEN HELDER 

 
Planning 

Datum inspectie : 17-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 03-08-2017 
Hoor en wederhoor 
Zienswijze houder 

: 17-08-2017 
: 17-08-2017 

Vaststelling inspectierapport : 29-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 30-08-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De houder is akkoord met de inhoud van het inspectierapport.  
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