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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Er is bij de gemeente Geldermalsen een aanvraag ingediend voor uitbreiding kindplaatsen van 15 
naar 45 kindplaatsen. Deze aanvraag is bij dit jaarlijks onderzoek meegenomen en beoordeeld. 

 
Beschouwing 

Buitenschoolse opvang (BSO) Harten Troef is gevestigd in hetzelfde gebouw als manege de 
Hartenhoeve. 
Manege de Hartenhoeve is een ontmoetingsplek voor mens en dier, waarbij er speciale zorg is voor 
bijzondere mensen met elk hun speciale eigenheid. Onder begeleiding van gediplomeerd personeel 
kunnen mensen met en zonder beperking de paardensport en hobby uitoefenen. 
  
Op de BSO Harten Troef kunnen de kinderen deelnemen aan verschillende activiteiten (met en 

zonder dieren), die door de begeleiders en stagiaires zijn voorbereid. Denk aan activiteiten als: 
ponyrijden, ritje met de pony kar, kunstjes doen op het paard, stalklusje doen (mesten, vegen, 
voeren, hooistations bijvullen, kleine dieren verzorgen enz.) werken in de tuin, knutselen, 
voetballen.  Kinderen die niet willen deelnemen aan een activiteit kunnen in de basisruimte of in de 
tuin iets voor zichzelf doen onder toezicht van een beroepskracht. 
  

Conclusie: 
BSO Harten Troef kan de nieuwe groepsruimte die boven de stallen is gesitueerd in gebruik gaan 
nemen. De locatie is passend ingericht en heeft voldoende m2 voor 45 kindplaatsen in de leeftijd 
van 4 tot 13 jaar. 
  
Buitenschoolse opvang voldoet aan alle gestelde eisen vanuit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Voor een nadere omschrijving en toelichting op bovenstaande, 

verwijs ik u naar de desbetreffende inspectie-items in het rapport. 
  
  

  
  
  
  

  
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De inspecteur adviseert de gemeente Geldermalsen om de BSO Harten Troef op te nemen in het 
LRKP met 45 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

De houder heeft een pedagogisch werkplan waarin naast de algemene visie op de omgang met 
kinderen de specifieke situatie op deze locatie beschreven is. Zodra de nieuwe groepsruimte in 
gebruik wordt genomen zal het pedagogische werkplan worden geactualiseerd en toe geschreven 
naar de nieuwe situatie. 
Uit het interview met de beroepskrachten is gebleken dat zij goed op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleidsplan. De beroepskrachten bespreken hun ervaringen met de leidinggevende; 

de leidinggevende vertaalt het naar verbeteringen in het beleidsplan. 

  
  
Bieden van emotionele veiligheid. 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
Observatie 
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij situaties meekijken b.v. tijdens het opzadelen 

van een paard) en praten met taal (zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 
Tijdens het drinken en het eten van een appel, worden er leuke gesprekje gevoerd tussen de 
kinderen onderling en met de beroepskrachten. De gesprekjes zijn divers; maandag weer naar 
school, een wesp die voorbij komt vliegen, maar ook over de appel die "te" hard is. Beroepskracht 
gaat er handig op in en geeft uitleg dat de appel van vorig jaar is zodra de nieuwe oost er is gaan 
ze sappige appels kopen bij de buren / fruitkweker. 

  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 
  
Observatie 
 De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt en doet. Zij 
houden intussen contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op 
het kind hieronder lijdt. 

 De vijf kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een het opzadelen van de 
paarden. Momenten van betrokkenheid (aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen. 
Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt (opzadelen van het paard en 
het invlechten van de manen). 

  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
Observatie  

 De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijd- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen 

(bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Zij benoemen en belonen het als 
kinderen een (bijna) conflict zelf hebben opgelost. 

 Tijdens het gereed maken van de rijbak is er veel interactie te zien tussen de kinderen 
onderling. De beroepskrachten geven een goede ondersteuning hierin.  

  
Overdracht waarden en normen 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 

Observatie 
 Beroepskrachten laten respect zien voor ieder mens; iedereen mag zijn wie zij zijn. Kinderen 

krijgen uitleg en begeleiding om met elkaars verschillen om te gaan. 
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 Er zijn veel dieren op de manege aanwezig ook hier geldt duidelijk afspraken, regels en 

omgangsvormen. De beroepskrachten houden hier toezicht op voor kinderen is het duidelijk 
wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden 

  
  

  
Conclusie  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet kinderopvang 
voldoende worden gewaarborgd. 
  
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties (In en om de Manege, oude en nieuwe groepsruimte,) 
  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De organisatie telt ongeveer 50 medewerkers, deze personen zijn allemaal recent in het bezit van 
een geldige VOG. De inspecteur heeft de Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van 5 
pedagogische medewerkers van de BSO ingezien en beoordeeld. 

In september starten de nieuwe stagiaires, deze VOG's zullen in een volgende inspectie worden 
meegenomen. 
Hiermee voldoet men aan de gestelde voorwaarden. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskwalificatie van de beroepskrachten zijn gecontroleerd. Van vijf beroepskrachten is de 
beroepskwalificatie ingezien. Twee beroepskrachten zijn tevens in het bezit van 
een beroepskwalificatie paard rijinstructeur. 
Hiermee voldoet men aan de gestelde voorwaarden. 
  
  

  
  
  
 
 
Opvang in groepen 

 
Na de zomervakantie ( september) wordt de nieuwe groepsruimte in gebruik genomen en zal men 
geleidelijk gaan uitgroeien naar 45 kindplaatsen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. 

In de nieuwe ruimte boven de stal is men voornemens voor twee basisgroepen een van 10 
kindplaatsen en een van 20 kindplaatsen. De "oude" groepsruimte boven de kantine van de 
manege, blijft beschikbaar voor 15 kindplaatsen. 
  

  
  
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

De BSO Harten Troef zal starten in september met 5 vaste pedagogische beroepskrachten, mocht 
dit te weinig zijn dan zullen er meer vaste beroepskrachten worden ingezet. 
De pedagogische medewerkers worden bij het begeleiden van de kinderen en bij het 
paardenprogramma ondersteunt door paard rijdinstructeurs en door verschillende stagiaires vanuit 
de opleidingen, SPH, Zorg en Paard niveau 3, SPW niveau 4 en de opleiding Diermanagement , 

dieren in de zorg niveau 5.  

  
Tijdens de inspectie zijn er 5 kinderen en 2 pedagogische medewerkers aanwezig. 
Hiermee voldoet men aan de gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 

  Observaties (In en om de Manege, oude en nieuwe groepsruimte,) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid met bijbehorend plan van aanpak is uitgevoerd op 
19-08-2015. Er is gecontroleerd op inhoud en volledigheid, onder andere is gekeken naar de datum 
van inventarisatie en of de inhoud de actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de 

kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden 
die worden geboden om ervan kennis te kunnen nemen. Hiermee voldoet men aan de gestelde 
voorwaarden. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 

De meldcode kindermishandeling is voor de beroepskrachten makkelijk te vinden op de computer. 
De meldcode staat 2x per jaar op de agenda van het werkoverleg. 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 het protocol. 
Hiermee wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (19-08-2015) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (19-08-2015) 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 

  Ongevallenregistratie 
  Veiligheidsverslag 
  Gezondheidsverslag 

  Huisregels/groepsregels 
  Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
De nieuwe groepsruimte is boven de stallen gesitueerd en is 129 m2,  voor 30 kinderen is er 4,3 
m2 per kind beschikbaar. Er is voldoende plaats voor twee basisgroepen van 10 en 20 kindplaatsen 
in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar.  

De groepsruimte boven de manege blijft ook ter beschikking met 15 kindplaatsen in de leeftijd van 
4 t/m 13 jaar. 
  
Alle ruimtes zijn passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
  
Conclusie 

Hiermee voldoet men aan de gestelde voorwaarden van ten minsten 3,5 m2 per kind, tevens zijn 
de ruimtes passend ingericht. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen buiten spelen op het aangrenzend 

buitenterrein men heeft de beschikking over; een binnen- en buitenrijbaan, stallencomplex, 
minimoestuin, Tafeltennistafel, basketbalpaal, pannekooi en een speeltuin met daarin schommels, 
wipkip, trampoline en een huttenbouwplek.  
Het buitenterrein is niet opgemeten, maar er is meer dan voldoende speelruimte beschikbaar. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties (In en om de Manege, oude en nieuwe groepsruimte,) 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
  
De ouders worden geïnformeerd via de site en mail, tevens kan de beroepskracht ouders 
mondeling op de hoogte brengen en 2 keer per jaar is er een ouderavond. 

Hiermee voldoet men aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Oudercommissie 
 
De oudercommissie heeft middels een ingevulde vragenlijst geen bijzonderheden/signalen 
aangegeven die aanleiding waren voor uitbreiding of verdieping van het onderzoek. 

 
 
Klachten 
 
Men voldoet aan de naleving klachtenregeling zowel intern als extern. 
De houder heeft op passende wijze de klachtenregeling onder de aandacht bij de ouders gebracht 
ook is er een openbaar klachten jaar verslag en analyse gemaakt van 2014. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 

  Klachtenregeling 
  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
  Klachtenregeling oudercommissie 

  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 
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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 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

Passende beroepskwalificatie 

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

Opvang in groepen 

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

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

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

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

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

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

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

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

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

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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

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

Buitenspeelruimte 

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

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

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

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

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 

voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en 

gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 
(art 1.60 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

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

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Harten Troef 

Aantal kindplaatsen : 16 
 
Gegevens houder 
Naam houder : H.M. van Harten 
Adres houder : Hooiweg 5 
Postcode en plaats : 4158LE DEIL 

KvK nummer : 50118439 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088-1447320 

Onderzoek uitgevoerd door :  W. Peters 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Geldermalsen 
Adres : Postbus 112 
Postcode en plaats : 4190CC GELDERMALSEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 20-08-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 25-08-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-09-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-09-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-09-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 21-09-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

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

 
 

 

 


