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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. 
 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen in hoofdlijnen de bevindingen. Deze worden 
elders in dit rapport per domein uitgewerkt. 
  
Algemene feiten 
Buitenschoolse opvang Harten Troef is gevestigd in hetzelfde gebouw als manege de Hartenhoeve. 
Op de BSO worden kinderen van diverse basisscholen in de omgeving opgevangen. Het 
kindercentrum bestaat uit 1 groep van maximaal 15 kinderen. De houder is bezig met het 
verbouwen van een nieuwe ruimte voor de buitenschoolse opvang. Deze ruimte is nog niet in 
gebruik. De houder wil op termijn ook het aantal kindplaatsen uitbreiden. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Op 14 november 2013 heeft er een reguliere inspectie plaatsgevonden. Toen is geconstateerd dat 
de houder op enkele punten niet voldeed. De toezichthouder heeft handhaving geadviseerd. De 
gemeente heeft de GGD verzocht om 2 nader onderzoeken uit te voeren toegespitst op de 
volgende voorwaarden; 
x De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.  
De te nemen maatregel voor september 2014; de informatie wordt geactualiseerd en is 
bereikbaar voor ouders. Het aantal op te vangen kinderen is aangepast van 16 naar 15. 
x Beroepskracht-kindratio. 
De te nemen maatregel voor april 2014; Er is een registratiesysteem dat laat zien op welke dagen 
de kinderen zijn ingepland. Daarnaast moeten er personeelsroosters beschikbaar zijn/bijgehouden 
worden. 
  
Tijdens het nader onderzoek op 27 maart 2014 is gebleken dat de houder reeds aan beide 
voorwaarden had voldaan. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De tekortkomingen die tijdens de laatste inspectie (november 2013) zijn geconstateerd zijn 
verholpen. De toezichthouder heeft bij het huidige onderzoek tekortkomingen geconstateerd. 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 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering van het pedagogische beleidsplan  
  
Uit het interview met de beroepskrachten is gebleken dat zij goed op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleidsplan. Het beleidsplan of een deel ervan wordt regelmatig besproken. 
  
Het waarborgen van de emotionele veiligheid 
  
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen. 
  
De beroepskracht en de kinderen kennen elkaar goed, ze noemen elkaar bij naam. Het is duidelijk 
dat de beroepskrachten en de kinderen elkaar goed kennen. 
Bij het binnenkomen gaat ieder kind aan tafel zitten en is er even een rustmoment. Eén jongen 
gaat alleen aan een tafel zitten. De beroepskracht ziet dit en gaat erbij zitten en geeft het kind 
aandacht en vraagt hoe het op school was. De jongen vindt dit prettig, hij gaat vertellen en gaat 
vervolgens bij de andere kinderen zitten. 
  
Conclusie: Op buitenschoolse opvang Harten Troef wordt de emotionele veiligheid voldoende 
gewaarborgd. 
  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie 
  
Er is aandacht voor leermomenten. Hierbij is taal en motorisch spel van jonge kinderen belangrijk. 
De kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 
  
Observatie 
De jongste kinderen gaan samen met een beroepskracht knutselen aan de boot van Sinterklaas. 
“Wie  wil  er  met  mij  de  vlaggetjes  maken?”.  Als  er  een  kindje  reageert  gaan  ze  samen  knutselen.  
Een ander kind is aan het plakken en een ander kind is aan het tekenen. Het is gezellig en iedereen 
doet leuk mee. De beroepskracht heeft op de achtergrond een sinterklaasliedje opgezet en er 
wordt meegezongen. 
  
Conclusie: Op buitenschoolse opvang Harten Troef wordt de ontwikkeling van de persoonlijke 
competentie voldoende gewaarborgd. 
  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie 
  
De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren. De beroepskrachten ondersteunen de 
kinderen in de interactie tussen kinderen onderling. 
  
Observatie 
De beroepskrachten dragen actief bij aan een positieve groepssfeer door grapjes te maken, 
behulpzaam te zijn, met aandacht voor de aanwezige kinderen. Ze betrekken kinderen bij de groep 
maar vinden het ook prima als ze hun eigen gangetje gaan, ze checken regelmatig of alles oké is. 
Twee  kinderen  willen  samen  spelen,  maar  weten  niet  zo  goed  wat.  “Gaan  jullie  samen  een  trein  
bouwen,  is  dat  een  goed  idee?”  De  kinderen  vinden  dat  een  goed  plan  en  gaan  samen  bouwen. 
  
Conclusie: Op buitenschoolse opvang Harten Troef wordt de ontwikkeling van sociale competentie 
voldoende gewaarborgd. 
  
Overdracht van normen en waarden 
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Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk. Beroepskrachten geven zelf in hun spreken en 
handelen het goede voorbeeld. 
  
Observatie 
De beroepskracht loopt samen met 2 kinderen mee naar het toilet. Bij het terugkomen in de 
groepsruimte staat het traphekje nog open. De beroepskracht vraagt wie er als laatste naar boven 
is  gekomen.  “Diegene  die  als  laatste  boven  komt  moet  het  hekje  dicht  doen". "O ja," zegt een kind 
en loopt terug om het hekje te sluiten. 
  
De beroepskrachten maken afspraken met de kinderen en houden  elkaar  hier  ook  aan.  “Wat  
hadden  we  ook  weer  afgesproken”. 
  
Conclusie: Op buitenschoolse opvang Harten Troef wordt de overdracht van normen en waarden 
voldoende gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
x  Interview anderen 
x  Observaties 
x  Pedagogisch beleidsplan (op website januari 2015) 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens de inspectie zijn de Verklaringen omtrent gedrag (VOG's) ingezien van de aanwezige 
beroepskrachten en stagiaires. Deze VOG's voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie zijn de diploma's van de beroepskrachten ingezien. Deze diploma's voldoen 
aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang bestaat uit één basisgroep van maximaal 15 kinderen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op buitenschoolse opvang Harten Troef worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal 
kinderen dat wordt opgevangen. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Er wordt Nederlands gesproken. 
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview anderen 
x  Notulen oudercommissie 
x  Verklaringen omtrent het gedrag 
x  Diploma's beroepskrachten 
x  Plaatsingslijsten 
x  Presentielijsten 
x  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheids-, en gezondheidsrisico's gebruik van 
de Risicomonitor. 
De inventarisatie is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke 
onderdelen. Er zijn actieplannen en huisregels opgesteld. 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van het veiligheids-, en gezondheidsbeleid. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De meldcode voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
x  Risico-inventarisatie veiligheid (26-08-2014) 
x  Risico-inventarisatie gezondheid (26-08-2014) 
x  Ongevallenregistratie 
x  Huisregels/groepsregels 
x  Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 
 
  
 
Binnenruimte 
 
De binnenruimte is voldoende groot voor 15 kinderen en passend ingericht. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenruimte is zeer ruim, uitdagend en passend ingericht. 
 
Gebruikte bronnen: 
x  Observaties 
x  Plattegrond 
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Ouderrecht 
 
  
 
Informatie 
 
De oudercommissie geeft aan de informatieverstrekking door het kindcentrum onvoldoende  te 
vinden. Er is te weinig schriftelijke informatie met duidelijke gegevens (bijvoorbeeld 
vakantiemogelijkheden en bekendmaking nieuwe facturatie). 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

  

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

 
Oudercommissie 
 
De oudercommissie heeft een vragenlijst ingevuld waarin een aantal vragen staan met betrekking 
tot informatievoorziening, reglement, adviesrecht. 
De oudercommissie heeft de ingevulde vragenlijst naar de GGD geretourneerd op 17-09-2014. 
De commissie zegt "Het afgelopen jaar was een startjaar voor de BSO. We hebben vooral gekeken 
(en besproken) hoe de organisatie zich neerzet. Dit jaar zullen we meer puntjes op de i willen gaan 
zetten om een professionaliseringsslag te maken. Daarin nemen wij als oudercommissie een pro-
actieve rol." 
  
De oudercommissie geeft aan dat; 
x  Er te weinig schriftelijke informatie is. 
x "In het begin van de BSO is deze informatie wel gegeven, maar daarna werd het wat stiller 

i.v.m. het verder vervolmaken van de opvang. Vooral het administratieve deel en organisatie 
van communicatie loopt anders dan gepland en gewenst". 

 
 
Klachten 
 
De klachtenregeling voldoet niet op de volgende punten;  
x Er is geen klachtenverslag opgestuurd naar de GGD. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

  

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

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

Gebruikte bronnen: 
x  Vragenlijst oudercommissie (17-09-2014) 
x  Reglement oudercommissie 
x  Notulen oudercommissie 
x  Klachtenregeling 
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Inspectie-items 
 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 
Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 
De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Passende beroepskwalificatie 

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

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3, 4, 5 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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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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 heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
De  houder  beschrijft  de  veiligheidsrisico’s  op  de  thema’s:  verbranding,  vergiftiging,  verdrinking,  
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk  worden  genomen  in  verband  met  de  veiligheidsrisico’s,  alsmede  de  samenhang  
tussen  de  veiligheidsrisico’s  en  de  maatregelen. 
(art 1.50 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
De  houder  beschrijft  de  gezondheidsrisico’s  op  de  thema’s:  ziektekiemen,  binnenmilieu,  
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 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 1.50 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 



 

15 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 25-11-2014 
Harten Troef te DEIL 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder 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 treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
De houder leeft geheimhoudingsplicht na. 
(art 2 lid 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de 
aandacht. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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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 : 0344-698700 
Onderzoek uitgevoerd door :  C. Kuijs 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Geldermalsen 
Adres : Postbus 112 
Postcode en plaats : 4190CC GELDERMALSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-11-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 22-01-2015 
Zienswijze houder : 27-01-2015 
Vaststelling inspectierapport : 29-01-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 29-01-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-01-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 12-02-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De oudercommissie geeft aan in de vragenlijst (27-10-2014) dat de informatieverstrekking door 
het kindcentrum onvoldoende is. Inmiddels hebben we hier in de oudercommissievergaderingen 
van 12 november 2014 en 13 januari 2015 concrete afspraken over gemaakt. Informatie wordt 
een keer in de twee maanden door middel van de nieuwsbrief verstrekt aan ouders. Hierin worden 
standaard de volgende onderwerpen besproken: nieuwbouw, facturatie / kindplanner, kwaliteit en 
vakantieopvang. We informeren vanaf januari 2015 ouders maandelijks wanneer de facturen klaar 
staan. Ook hebben we 13 januari een ouderavond georganiseerd om zo alle ouders te informeren. 
Daarnaast zullen we, in samenwerking mer de oudercommissie, in februari een enquête aan de 
ouders voorleggen waarin we de tevredenheid van de ouders zullen peilen. Uitkomsten van de 
enquête zullen we bespreken, en waar mogelijk oppakken. 
  
Hiernaast heeft de oudercommissie in samenwerking met de HartenTroef een jaarcyclus gemaakt. 
In deze jaarcyclus staan alle jaarlijks terugkerende activiteiten zoals het jaarlijkse 
klachtenverslag, de vragenlijst van de GGD en een verslag van de HartenTroef over het algemene 
beleid dat afgelopen jaar gevoerd is. 
  
De oudercommissie constateerde in de vorige vergadering van 14 januari j.l. dat er de laatste 
maanden veel is verbeterd in de samenwerking met de BSO. Dit heeft m.n. te maken met de 
concrete afspraken die er zijn gemaakt over de nieuwsbrief, de ouderavond, de enquête en de 
jaarcyclus. 
  
Met ons enthousiaste team werken wij er dagelijks aan om de kinderen te laten verwonderen, 
ontdekken en ervaren. Wij zijn daarom trots op de bevindingen uit het inspectierapport en dit 
stimuleert ons om te blijven werken aan de kwaliteit van BSO de HartenTroef. 
  
Namens BSO de HartenTroef, 
Astrid van Stuijvenberg 
 
 
 
 


