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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek na registratie. 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen drie maanden na registratie van het kindercentrum. 
Het betreft een volledig onderzoek, op alle voorwaarden en alle domeinen. 
  

 
Beschouwing 
De beschouwing bevat een samenvatting van de bevindingen. 
  
  
  
Korte beschrijving van het kindercentrum 
Buitenschoolse opvang De Koele Kikkers maakt deel uit van kinderopvangorganisatie 
Hummeltjeshoeve. De buitenschoolse opvang is gevestigd in het dorpshuis "de Krakeling" in 
Heukelum en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar oud. 
  
  
Inspectiegeschiedenis 
Augustus 2016 onderzoek voor registratie. 
  
  
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit onderzoek na registratie blijkt dat de houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden. 
Voor de uitwerking van de bevindingen zie de volgende hoofdstukken, gerangschikt op de 
domeinen van het toezicht. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. 
Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (4 
tot 12 jaar) van GGD GHOR Nederland (januari 2015). 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Er is geobserveerd tijdens het moment de kinderen uit school kwamen, er gegeten en gedronken 
werd en tijdens vrijspel. 
  
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vijf aspecten: de uitvoering van het pedagogisch beleid 
van het kindercentrum en het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet. 
De bevindingen worden weergegeven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument 
(schuin gedrukt) en enkele voorbeelden uit de waargenomen praktijk. 
  
  
Zorg dragen voor uitvoering pedagogisch beleidsplan  
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch plan. 
  
  
Waarborgen emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met kinderen 
Begroeten 
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst.  
Observatie: 
Bij binnenkomst op de BSO worden de kinderen bij naam begroet door de beroepskracht. 
  
Respectvol contact 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek. 
Observatie: 
De beroepskracht zegt tegen een kind dat de BSO binnenkomt: "jij bent gevallen". "Nee" antwoord 
het kind. "Hoe komt je maillot dan zo zwart" vraagt de beroepskracht?" 
  
Observatie: 
Aan tafel tijdens het eten en drinken wordt er gepraat over het kerstfeest. De beroepskracht vraagt 
aan de kinderen: "eten jullie met kerst op school of in de kerk". "En wie draagt er een feestjurk?" 
vraagt de beroepskracht. De kinderen reageren massaal op de vragen van de beroepskracht. 
  
  
  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer) ervaringen op te doen dankzij groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting 
Dagprogramma 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden.  
Observatie: 
Na het eten en drinken kiezen de kinderen zelf of ze buiten willen spelen, of vrij gaan spelen in de 
groep of dat ze een knutselactiviteiten met hulp van de beroepskracht willen gaan doen. 
  
  
  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie 
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De kinderen zijn deel van de groep 
Positieve sfeer 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten 
Observatie: 
De groepsruimte is gezellig ingericht met kerstversiering. 
  
  
  
Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.  
Eenduidig handelen 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. 
Observatie: 
De beroepskracht vraagt aan twee jongens die aan het tafelvoetballen zijn: "komen jullie aan 
tafel?". "Nee"antwoorden de jongens. 
De beroepskracht zegt: "jullie mogen nog 1x scoren en daarna handen wassen en aan tafel 
komen". Nadat er gescoord is wassen de jongens hun handen en komen aan tafel zitten. 
  
  
Observatie: 
Voordat de kinderen aan tafel komen zitten om wat te gaan eten en drinken zegt de beroepskracht 
tegen alle kinderen: "eerst handen wassen".  
  
  
Observatie: 
Kinderen die buiten gaan spelen worden door de beroepskracht aangesproken en verteld wie er wel 
en niet van het buitenspeelplein af mogen. 
  
  
Conclusie pedagogische praktijk 
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de vier basisdoelen 
gewaarborgd worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (groepsruimte, buitenruimte) 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van een vaste beroepskrachten, stagiaire en de houder zijn bij 
eerdere inspecties beoordeeld en voldoen aan de eisen. 
  
  
Tijdens de inspectie zijn de verklaring omtrent gedrag van twee beroepskrachten gecontroleerd. De 
VOG's voldoen aan de eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Het diploma van de vaste beroepskracht is bij een eerdere inspecties beoordeeld en voldoet aan de 
eisen. 
Tijdens de inspectie zijn de diploma's van twee beroepskracht die aanwezig zijn tijdens de 
inspectie opgevraagd. De diploma's voldoet aan de eisen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Ieder kind behoort bij een basisgroep.  
Er zijn twee basisgroepen. 
Basisgroep 1 voor maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar oud 
Basisgroep 2 voor maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar oud.  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van de inspectie zijn er 9 kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar oud aanwezig met één 
beroepskracht en een stagiaire.  
En 13 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar oud aanwezig met twee beroepskrachten. 
De BKR voldoet op de dag van de inspectie.  
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De voertaal op de buitenschoolse opvang is Nederlands. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (groepsruimte, buitenruimte) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (twee beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten (beroepskracht) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Inventarisatie en plan van aanpak 
Houder heeft na het inrichten en gebruiken van de binnenruimte de risico-inventarisatie veiligheid 
en gezondheid bijgesteld. 
De buitenruimte is bij het onderzoek voor registratie niet klaar. Nu is de buitenruimte zo goed als 
klaar, de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is hierop nu ingevuld. 
In de veiligheidsplannen veiligheid en gezondheid worden de genomen veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen beschreven in samenhang met de geïnventariseerde risico's. 
  
  
  
  
Veiligheid en gezondheid in de praktijk  
Er zijn geen onaanvaardbare veiligheids- of gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk. 
Er zijn huisregels, werkafspraken en maatregelen voor de veiligheid en gezondheid waargenomen 
in de praktijk. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Kennis en gebruik van de Meldcode 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de Meldcode. De Meldcode komt aan bod tijdens een 
jaarlijks teamoverleg. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. Oktober 2016) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. Oktober 2016) 
 Actieplan veiligheid (d.d. Oktober 2016) 
 Actieplan gezondheid (d.d. Oktober 2016) 
 Veiligheidsverslag 
 Gezondheidsverslag 
 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
Inrichting binnenspeelruimte 
De binnenruimte is passend ingericht voor kinderen van 4-12 jaar oud. Er zijn hoekjes gecreëerd, 
er is voldoende speelgoed aanwezig. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Beschikbare buitenspeelruimte per aanwezig kind 
De buitenruimte is toegankelijk voor kinderen en vast beschikbaar. De buitenruimte is niet 
nagemeten omdat op het oog te zien is dat er voldoende vierkante meter is voor 30 kinderen. 
  
  
  
  
Inrichting buitenspeelruimte 
De buitenspeelruimte is zo goed als af en passend inricht met natuurlijke materialen. Houder wil 
een natuurlijke buitenruimte. Er komen nog cavia's voor het caviaverblijf en eventueel nog een 
extra speeltoestel. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (groepsruimte, buitenruimte) 
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Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 
 
Informatie over het beleid 
De houder informeert de ouders middels: 
- website 
- poster in de hal 
- mededelingenbord 
- pedagogisch beleidsplan 
- intakegesprek 
- nieuwsbrieven 
- map ter inzage 
  
  
Inspectierapport 
Het inspectierapport is door in personeel en ouders in te zien op de website. 
  
  
Informatie over de klachtenregeling 
De houder heeft ouders geinformeerd over de klachtenregeling middels de website, 
mededelingenbord in de hal en tijdens het intakegesprek. 
  
De houder heeft ouders geinformeerd over de geschillencommissie middels de website. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
Interne klachtenregeling 
De houder beschikt over een schriftelijke klachtenregeling die voldoet aan de beschreven eisen. 
  
  
Aansluiting geschillencommissie 
De houder is aangesloten bij de erkende geschillencommissie. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Website 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

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

peuterspeelzalen) 

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

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

peuterspeelzalen) 

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

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

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

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

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

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

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

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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

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

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

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

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

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

peuterspeelzalen) 

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

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

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

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

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

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 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 

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

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

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert 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) 

Klachten en geschillen 2016 

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

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Koele Kikkers 
Website : http://www.dehummeltjeshoeve.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Nicole van Haarlem-Versluis 
KvK nummer : 55899463 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  L Brouwer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lingewaal 
Adres : Postbus 1014 
Postcode en plaats : 4147ZG Asperen 
 
Planning 
Datum inspectie : 13-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 23-01-2017 
Vaststelling inspectierapport : 30-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 13-02-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

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