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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.
Op 9 mei 2017 is Kinderopvang De Grote Schat (BSO) in opdracht van de gemeente Apeldoorn
bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft
zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
De






volgende voorwaarden zijn onderzocht:
Pedagogische praktijk
Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma's
Groepsgrootte
Beroepskracht-kind-ratio
Ouderrecht

Beschouwing
BSO De Grote Schat maakt onderdeel uit van Fris! Kinderdagverblijven. De BSO is gevestigd in
Jenaplanschool De Korf. De BSO beschikt over een eigen groepsruimte in de school en maakt
daarnaast gebruik van de 'theater' ruimte van school en het schoolplein. Hierover zijn afspraken
gemaakt met de basisschool.
Inspectiegeschiedenis:
Incidenteel onderzoek vanwege houderwijziging in 2015: Aan alle kwaliteitseisen die zijn
onderzocht bij de inspectie voor registratie wordt voldaan. BSO de Grote Schat wordt opgenomen
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Jaarlijks onderzoek 2016: Op het domein "Ouderrecht" zijn tekortkomingen geconstateerd. Aan de
overige getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Nader onderzoek 2016: De gemeente heeft herstelafspraken gemaakt met de houder betreffende
eerder vastgestelde tekortkomingen. De handhavingacties van de gemeente hebben geleid tot het
gewenste resultaat. De tijdens het jaarlijks onderzoek geconstateerde tekortkoming is niet langer
aanwezig.
Voortgang:
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
In onderstaand rapport is verdere toelichting te lezen.

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:

waarborging van de emotionele veiligheid

ontwikkeling van de persoonlijke competentie

ontwikkeling van de sociale competentie

overdracht van normen en waarden.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
Pedagogische praktijk 4-12 jaar.
Pedagogische praktijk
De praktijkobservatie is uitgevoerd op 9 mei 2017. Er zijn 8 kinderen aanwezig met 1
beroepskracht.
De volgende momenten zijn geobserveerd:

Vrij spel buiten

Eet- en drinkmoment
Namen van kinderen worden in deze rapportage vervangen door "X".
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Zorgdragen voor waarborging van de emotionele veiligheid
“De beroepskrachten communiceren met de kinderen’’:
De beroepskracht toont zich sensitief en responsief ten aanzien van de kinderen. Ze benadert de
kinderen op warme, vriendelijke wijze. De beroepskracht verwoordt in veel situaties haar
gedrag. De beroepskracht zegt: "Ik ga even X helpen met omkleden. Hij wordt zo opgehaald. Kom
je naar me toe als er wat is, X?" "Ga jij even mee naar binnen, lieverd?" Er heerst een ontspannen
sfeer in de groep.
Zorgdragen voor de ontwikkeling van de persoonlijke competentie
“De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen’’:
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren tijdens
het vrije spel moment. Zij kunnen kiezen voor activiteiten die passen bij hun eigen interesse en
energieniveau.
Tijdens het eet-en drinkmoment stelt de beroepskracht voor om een spel te spelen: 'Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet". De kinderen spelen enthousiast het spel. De beroepskracht benadert de kinderen
op positieve wijze: "Dat is een goede, dat ziet bijna niemand!"
''Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en de individuele kinderen”:
De beroepskracht behandelt de verschillende kinderen op een passend taal- en
verantwoordelijkheidsniveau. De beroepskracht biedt de 8+ers de mogelijkheid om wat taakjes uit
te voeren voor de groep wanneer een kind vraagt of zij mag ondersteunen bij
het smeren van de crackers. De beroepskracht zegt: "Fijn dat jullie helpen meiden!"
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Zorgdragen voor de ontwikkeling van de sociale competentie
“De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie’’:
De beroepskracht biedt de kinderen hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te
onderhouden. Zij moedigt aan tot dialoog en uitwisseling tussen de kinderen.
De beroepskracht benut emotievolle momenten om kinderen te leren emoties te delen en te
verwoorden. Er ontstaat tijdens het inspectiebezoek een conflict tussen twee kinderen. Een kind
vraagt ondersteuning aan de beroepskracht. De beroepskracht zegt: "Wat doet hij dan? Dan gaan
we dat X uitleggen. Ga het maar uitleggen; wat vond jij niet zo fijn?" "Hoor je dat, X?" De
beroepskracht biedt beide kinderen de ruimte om uit te leggen wat er gebeurde. De kinderen
kunnen vervolgens hun spel weer oppakken.
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden
'' Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast”:
De beroepskracht begeleidt kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken in de
groep. Zij legt uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geeft aan welk gedrag bij welke situatie
hoort in termen van 'wat er wel mag'. De beroepskracht zegt: "Jongens, niet op het schoolplein
voetballen he? Hier zijn de kleintjes. Dat mag op het veld."
Conclusie
Uit de praktijkobservatie blijkt dat de houder voldoende zorgdraagt voor:

Het waarborgen van de emotionele veiligheid;

dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te
komen;

dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te
komen;

de overdracht van normen en waarden.
Gebruikte bronnen:

Interview (aanwezige beroepskracht, 09-05-2017)

Observaties (09-05-2017)

Pedagogisch werkplan (locatie : BSO de Grote Schat, versie februari 2017)
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen".
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen
hieromtrent wordt voldaan. Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in
groepen dient om te gaan. De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en
beoordeeld.
Verklaring omtrent het gedrag
Er is onderzoek gedaan naar de verklaringen omtrent het gedrag van de personen werkzaam zijn
op de opvanglocatie in week 18 en 19 van 2017. Het betreft twee vaste beroepskrachten.
De verklaringen zijn ingezien op locatie.
Op deze locatie worden momenteel geen vrijwilligers en stagiaires ingezet.
Conclusie
Uit de beoordeling van de verklaringen omtrent het gedrag op locatie blijkt dat de beroepskrachten
in het bezit zijn van verklaringen die voldoen aan de voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Er is onderzoek gedaan naar de beroepskwalificaties van de personen werkzaam zijn op de
opvanglocatie in week 18 en 19 van 2017. Het betreft twee vaste beroepskrachten.
De beroepskwalificaties zijn ingezien op locatie.
Conclusie
Uit een beoordeling van de diploma's en getuigschriften blijkt dat de twee vaste beroepskrachten in
het bezit zijn van een beroepskwalificatie conform CAO.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in één basisgroep. De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen. De
opvanglocatie staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen met
20 kindplaatsen.
Conclusie
De opvang in groepen voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
De beroepskracht-kindratio is tijdens het inspectiebezoek geborgd.
Tijdens het inspectiebezoek is de verdeling als volgt;
Datum
9-5-2017

Aantal aanwezige kinderen
8

Benodigde beroepskrachten
1

Ingezette beroepskrachten
1
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In de week voorafgaand aan de inspectie was de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en
het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep als volgt;
Datum
1-5-2017

Aantal aanwezige kinderen
9

Benodigde beroepskrachten
1

Ingezette beroepskrachten
1

2-5-2017
3-5-2017
4-5-2017
5-5-2017

7
Gesloten
11
Gesloten

1

1

2

2

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.
Conclusie
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Tijdens het inspectiebezoek wordt uitsluitend Nederlands gesproken.
Conclusie
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (09-05-2017)

Interview (aanwezige beroepskracht, 09-05-2017)

Observaties (09-05-2017)

Website (www.friskinderdagverblijven.nl)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (week 17 & 18 2017)

Personeelsrooster (week 17 & 18 2017)
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Ouderrecht
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Ouderrecht". De Wet Kinderopvang
stelt dat de houder moet zorgdragen voor onder andere:

het adequaat informeren van ouders.

ouderinspraak middels een oudercommissie
De bevindingen over deze voorwaarden worden in dit domein beschreven en beoordeeld.
Informatie
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren algemeen
pedagogisch beleid onder andere middels de website en het intakegesprek. Het pedagogisch
werkplan (locatie-specifiek) ligt ter inzage op de locatie.
Het meest recente inspectierapport en de klachtenregeling zijn op de website in te zien.
Op de website wordt zowel de klachtenregeling als de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van ouders gebracht.
De houder stelt dat er geen klachten ingediend zijn in 2016 met betrekking tot BSO de Grote
Schat.
Oudercommissie
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Dit reglement voldoet aan de gestelde
voorwaarden. Er is nog geen oudercommissie ingesteld.
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel
te nemen aan een oudercommissie.
De houder tracht leden te werven voor de oudercommissie door:
- verspreiding van een nieuwsbrief met daarin terugkerend een bericht over de mogelijkheid deel
te nemen aan een oudercommissie.
- ouders bij de intake hiervoor te benaderen.
De houder heeft aantoonbaar inspanningen verricht om ouders te betrekken.
Ouders worden uitgenodigd, middels een nieuwsbrief, deel te nemen aan vergaderingen waarin
allerlei zaken die van belang zijn voor de opvang op de locatie kunnen worden besproken.
De houder dient blijvende aandacht te hebben voor het concretiseren van alle onderwerpen
waarvoor adviesrecht geldt.
De houder heeft o.a. middels uitnodigingen voor verschillende bijeenkomsten en een concrete
schriftelijke adviesvraag voldoende aantoonbaar gemaakt ouders te betrekken.
De houder betrekt ouders bijvoorbeeld door hen uit te nodigen voor een vergadering waarin
voorgenomen prijswijzigingen vanaf januari 2017 worden besproken.
Conclusie
De houder betrekt de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij zaken waarvoor
adviesrecht geldt.
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Klachten en geschillen per 1 januari 2016
De houder van het kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie
erkende geschillencommissie.
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten. Er zijn meerdere versies in omloop
binnen de organisatie, waaronder ook een versie waarin in 2016 tekortkomingen zijn vastgesteld.
De websiteversie van de klachtenregeling wordt in dit inspectieonderzoek beoordeeld. Deze
klachtenregeling is het meest toegankelijk voor ouders.
De klachtenregeling is schriftelijk vastgelegd en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Aandachtspunt: De houder dient ervoor zorg te dragen dat ouders worden verwezen naar
de correcte versie van de klachtenregeling, welke voldoet aan de eisen die door de wet worden
gesteld.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (09-05-2017)

Interview (aanwezige beroepskracht, 09-05-2017)

Reglement oudercommissie

Informatiemateriaal voor ouders (brief oktober 2016, voorstel tariefsverhoging 2017)

Nieuwsbrieven (december 2016, maart 2017)

Klachtenregeling (website versie)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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

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

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot
exploitatie aan het college 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)

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

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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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)

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)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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

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

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 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen per 1 januari 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)

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

: Kinderopvang De Grote Schat
: http://www.friskinderdagverblijven.nl
: 20

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Fris! Kinderdagverblijven Locatie BSO B.V.
Linie 540
7325 DZ Apeldoorn
57386366
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost- Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
R. Lenselink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

09-05-2017
31-05-2017
06-06-2017
06-06-2017
07-06-2017
07-06-2017

: 13-06-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Naar aanleiding van de inspectie die heeft plaatsgevonden op dinsdag 9 mei 2017 bij
Fris! Kinderdagverblijven locatie BSO De Grote Schat in Apeldoorn, geven wij in deze zienswijze
graag onze reactie op het rapport.
Bedankt voor de prettig verlopen inspectie op onze locatie BSO De Grote Schat.
Ik kan mij prima vinden in het inspectierapport.
Met vriendelijke groet,
Chantal van Wijhe
Manager BSO De Grote Schat
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