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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. 
Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn beoordeeld. 
Zowel de documenten als de praktijk zijn tijdens dit onderzoek beoordeeld. 
  
Er heeft middels email contact plaatsgevonden met de houder, mevrouw Van der Most. 
  
Tevens heeft de toezichthouder gesproken met de aanwezige beroepskrachten. 
  
De oudercommissie heeft een vragenlijst ontvangen. 

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kinderdagverblijf Happy Kids 
Buitenschoolse opvang (BSO) Happy Kids is een zelfstandig kindercentrum en is gevestigd in Ede. 
In dit pand is tevens een een kindercentrum van dezelfde houder gevestigd.  
De BSO biedt opvang aan maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het 
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Op 19 januari 2015 heeft het jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn geen 
overtredingen geconstateerd. 
  
Belangrijkste bevindingen  
Het inspectiebezoek heeft in een ontspannen sfeer plaatsgevonden. De beroepskrachten hebben de 
toezichthouder van alle benodigde informatie voorzien. Er is een aansluiting gezocht bij De 
Geschillencommissie. Zie hiervoor de toelichting bij desbetreffend item in dit inspectierapport. 
Uit de door de oudercommissie ingevulde vragenlijst is gebleken dat zij over het algemeen 
tevreden is over de kwaliteit van de opvang en de samenwerking met de houder. 
  
De conclusie is dat er bij BSO Happy Kids aan alle getoetste voorwaarden voortkomend uit de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldaan wordt.  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
• emotionele veiligheid; 
• persoonlijke competentie; 
• sociale competentie; 
• overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum (versie Januari 2015). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig 
uit dit document. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan 
gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens het vrij spel. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan waarin de visie op kinderen en hun 
ontwikkeling is beschreven. Het document heeft als titel: 'Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse 
opvang' en de laatste versie is van januari 2016. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen beschreven op welke 
wijze de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, welke mogelijkheden er zijn voor 
kinderen voor de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop 
de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
  
Conclusie: 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang. 
 
 
Pedagogische praktijk 

 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan: 
Tijdens het interview met beroepskrachten is gebleken dat zij voldoende op de hoogte zijn van de 
inhoud van het pedagogisch beleidsplan. 
Binnen Happy Kids is een werkgroep samengesteld waarin een aantal beroepskrachten zitten en de 
houder. Het pedagogisch beleidsplan wordt binnen deze werkgroep besproken en indien nodig 
aangepast. De uitkomsten hiervan worden per mail aan alle medewerkers gezonden. 
Tijdens een teamoverleg waarbij alle beroepskrachten aanwezig zijn, wordt het pedagogisch 
beleidsplan besproken. 
  
Emotionele veiligheid: 
Energie en sfeer  
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. (...) 
Er heerst een ontspannen sfeer in de groep. De kinderen spelen in kleine groepjes samen. Vier 
jongens spelen op het podium een spelletje, een beroepskracht speelt een spelletje kwartet en er 
zijn kinderen aan het kleuren. Ondertussen voeren de kinderen gesprekjes en er wordt gelachen. 
  
Ontwikkeling van de persoonlijke competenties: 
Programma  
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De 

activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. 
Kinderen hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en 

behoefte. 
Het programma is gevarieerd en afwisselend. Ten tijde van de inspectie was het vakantie. Voor de 
gehele vakantie is er een activiteitenplanning gemaakt. De kinderen hebben in de ochtend een 
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dierenwinkel bezocht. In deze dierenwinkel hebben de kinderen diverse diersoorten bekeken. na 
afloop op de BSO hebben de kinderen hiervan een tekening gemaakt en deze zijn in de groep 
opgehangen. 
In de middag werden er cakejes gebakken en versierd. 
  
Ontwikkeling van de sociale competenties: 
Positieve sfeer  
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer (..). Zij maken grapjes, zijn behulpzaam 

en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. (...) 
Tijdens het fruit eten hebben de beroepskrachten oog en oor voor alle kinderen. De kinderen zitten 
in de kring en alle kinderen mogen iets vertellen als ze dat willen. De beroepskrachten tonen hen 
betrokkenheid door vragen te stellen aan de kinderen over hetgeen ze vertellen. 
  
Overdracht normen en waarden: 
De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen (...) 
Tijdens de observatie is duidelijk dat de kinderen op de hoogte zijn van de regels. Indien nodig 
spreekt de beroepskracht ene kind aan. Bijvoorbeeld: 
• Een kind bedient een spel met zijn voet. De beroepskracht spreekt het kind hierop aan: "Doe 

dat maar niet met je voet, want dan gaat het spel kapot en dat vind ik zonde." 
• Een kind zit te wiebelen op een kussen tijdens het fruit eten. De beroepskracht: "Blijf maar stil 

zitten als je aan het eten bent, want als je achterover van je kussen valt, kan het fruit in je 
keel komen." 

• Een kind laat een boertje. De beroepskracht: "Oh, we moeten eigenlijk altijd even de hand 
voor de mond houden hè?" 

Op basis van bovenstaande observaties kan worden geconstateerd, dat de pedagogische praktijk 
op alle competenties voldoet. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (De houder, mevrouw Van der Most) 
• Interview anderen (Beroepskrachten) 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. De beroepskracht-kindratio en 
de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, presentielijsten en bezettingslijsten. 
Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. Eveneens is binnen dit domein bekeken 
of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Tijdens een steekproef is van twee beroepskrachten en de huishoudelijk medewerker de verklaring 
omtrent het gedrag ingezien. Deze voldoen aan de voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De twee beroepskrachten die deel uitmaakten van de steekproef, beschikken beiden over een voor 
de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 

 
De buitenschoolse opvang bestaat uit één groep voor de opvang van maximaal 20 kinderen in de 
leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
De aanwezigheidslijsten en het personeelsrooster van week 7 en 8 zijn ingezien.  
  
De achterwachtregeling is beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Een beroepskracht is nooit 
alleen in het pand aanwezig. Het openen en sluiten gebeurt altijd met minimaal twee 
beroepskrachten. 
  
  
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Er wordt Nederlands gesproken op de buitenschoolse opvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (De houder, mevrouw Van der Most) 
• Interview anderen (Beroepskrachten) 
• Observaties 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Plaatsingslijsten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 



 

7 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 23-02-2016 
BSO Happy Kids te EDE GLD 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is naar de inhoud gekeken van de documenten over veiligheid en gezondheid. 
De meldcode kindermishandeling valt ook onder dit domein. Er is bekeken of de beroepskrachten 
theoretische kennis over de bovengenoemde onderwerpen hebben en of zij de actiepunten en 
maatregelen die uit het beleid voortkomen, in de praktijk uitvoeren. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
Er is een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uitgevoerd in februari 
2016. Voor de uitvoering van de risico-inventarisatie is gebruik gemaakt van de Risicomonitor. Uit 
deze inventarisatie zijn geen actiepunten naar voren gekomen. 
  
Informeren beroepskrachten 
Er is een medewerker verantwoordelijk voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie. Wanneer 
deze gereed is, worden de resultaten besproken binnen het team. In de actielijst is opgenomen wie 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van een bepaade actie. 
Wanneer beroepskrachten in praktijk geconfronteerd worden met onveilige situaties vullen zij een 
formulier in en wordt er direct actie ondernomen. 
  
Tijdens het interview met de beroepskrkachten en de observatie op de groepen is gebleken dat 
beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van - en handelen conform de werkafspraken die 
voortvloeien uit de risico-inventarisatie. 
  
De houder voldoet hiermee aan de voorwaarden. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder maakt gebruik van de meest recente versie van de meldcode kindermishandeling. 
Er wordt gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie 
kinderopvang. 
  
De algemeen directeur en assistent leidinggevende zijn aangesteld als aandachtfunctionaris. 
  
Tijdens het interview met beroepskrachten is gebleken dat zij voldoende op de hoogte zijn van de 
inhoud van de meldcode. Tevens konden zij signalen benoemen die kunnen duiden 
op kindermishandeling zijn zij op de hoogte van de maatregelen die zij dienen te nemen bij een 
vermoeden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (De houder, mevrouw Van der Most) 
• Interview anderen (Beroepskrachten) 
• Observaties 
• Notulen oudercommissie 
• Risico-inventarisatie veiligheid 
• Risico-inventarisatie gezondheid 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Veiligheidsverslag 
• Gezondheidsverslag 
• Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters dat per kind beschikbaar is en om de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 

 
De buitenschoolse opvang beschikt over voldoende m2 binnenspeelruimte. De binnenruimtes zijn 
passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.  
 
 
Buitenspeelruimte 

 
De buitenruimte grenst direct aan het kindercentrum en de afmeting voldoet aan de minimale 
voorschriften. De buitenruimte is avontuurlijk ingericht met diverse speelplekken. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie 
• Observaties 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders bij het beleid betrekt en over het beleid 
informeert. De klachtenprocedure van het kindercentrum (inclusief aansluiting bij de 
geschillencommissie) hoort ook bij dit domein. 
  
 
Informatie 

 
Ouder worden uitgebreid geïnformeerd over het te voeren beleid middels: 
• de website 
• een welkomstpakket 
• algemene informatie 
• algemene voorwaarden 
• nieuwsbrieven 
• een intakegesprek 
• informatie over de geschillencommissie en het klachtenreglement 
Ouders worden hierin o.a. geinformeerd over de opvangmogelijkheden, tarieven, openingstijden, 
samenstelling groepen, protocol uitstapjes, het pedagogisch beleidsplan, de meldcode 
kindermishandeling en de risico-inventarisaties op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
  
Tevens hebben ouders de mogelijkheid om in te loggen op een ouderportal. Hier is informatie 
beschikbaar en kunnen de ouders met de beroepskrachten/houder in gesprek  gaan over diverse 
onderwerpen. De klachtenregeling staat hier beschreven. 
  
Het inspectierapport staat op de website van het kindercentrum. 
 
 
Oudercommissie 

 
Er is een oudercommissie ingesteld en deze bestaat uit zes leden. De leden worden gekozen uit en 
door de ouders en zij zijn niet werkzaam bij het kindercentrum. 
  
Er is een reglement oudercommissie vastgesteld versie 1 - april 2005. Dit reglement voldoet aan 
de voorwaarden. 
  
Uit de door de oudercommissie ingevulde vragenlijst is gebleken dat zij over het algemeen 
tevreden is over de kwaliteit van de opvang en de samenwerking met de houder.  
  
  
 
 
Klachten en geschillen 2016 

 
Klachtenregeling 
De houder heeft een regeling voor de afhandeling van klachten die voldoet aan de gestelde eisen. 
Informatie over deze regeling ontvangen ouders in het informatiepakket. 
  
Geschillencommissie 
Aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is met ingang van 1 
januari 2016 verplicht. Het Klachtenloket Kinderopvang is aan deze geschillencommissie 
verbonden. Ouders en leden van de oudercommissie kunnen bij de geschillencommissie terecht als 
de houder een klacht naar hun oordeel niet juist afhandelt of als de houder onvoldoende 
gelegenheid biedt om een klacht in te dienen.  
Kindercentrum Happy Kids is aangesloten bij de geschillencommissie. 
  
 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 
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In voorgaande jaren heeft de houder openbare klachtenjaarverslagen van ouders opgesteld die aan 
de gestelde eisen hebben voldaan. De verslagen zijn altijd voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar naar de GGD gestuurd. De verwachting is dat de houder het klachtenjaarverslag over 
2015 vóór 1 juni van dit jaar aan de GGD zal toezenden. 
De houder voldoet hiermee aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (De houder, mevrouw Van der Most) 
• Interview anderen (Beroepskrachten) 
• Reglement oudercommissie 
• Notulen oudercommissie 
• Klachtenregeling 
• Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
• Klachtenregeling oudercommissie 
• Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 
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Inspectie-items 

 

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 1 en 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 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 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 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 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 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 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 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 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 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 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 1 en 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 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 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 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 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 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 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) 

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) 

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) 
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Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(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 gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden 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) 

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 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) 
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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) 

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) 
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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) 

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) 

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) 
 

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) 



 

16 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 23-02-2016 
BSO Happy Kids te EDE GLD 

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) 

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 registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 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) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1, 1.57b lid 1 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 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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- 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) 
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De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 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) 

Klachten 2015 en voorgaande jaren 

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 de geheimhoudingsplicht na. 
(art 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 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; 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 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; 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 : BSO Happy Kids 
Website : http://www.dagverblijfhappykids.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Happy Kids 
Adres houder : Postbus 4053 
Postcode en plaats : 6710EB EDE GLD 
KvK nummer : 09087478 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Annemarie van Alst 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 
 

Planning 

Datum inspectie : 23-02-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 22-03-2016 
Zienswijze houder : 04-04-2016 
Vaststelling inspectierapport : 12-04-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-04-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-04-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 19-04-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij zijn trots op de uitkomst van het inspectie rapport. 
  
Happy Kids werkt graag volgens de richtlijnen die gesteld staan in het inspectie rapport van de 
GGD. 
Wij zien dit als verantwoording naar onze klant (ouder en het kind). De eisen van de GGD bepalen 
voor een groot gedeelte de kwaliteit van de opvang. 
Dit zijn de minimale voorwaarden waaraan wij willen voldoen. Natuurlijk zijn dit algemeen 
geldende eisen en maakt onze eigen visie en werkwijze Happy Kids uniek. 
Kwaliteit is ons motto! 
  
Babiche van der Most 
Directeur Happy Kids 
  

 
 
 

 


