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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 bij BSO 't Klimrek zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing 
zijn beoordeeld. 
Er is gesproken met de aanwezige beroepskrachten en de locatiemanager. Er is een 

aantal documenten ingezien die de houder middels email aan de toezichthouder heeft gemaild.  
Ten tijde van de inspectie waren er geen kinderen op de BSO aanwezig. De observatie van de 
pedagogische praktijk heeft daarom niet kunnen plaatsvinden. 

 
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 voorschoolse opvang 't Klimrek 
Kindercentrum 't Klimrek is een zelfstandige houder te Nijkerk. De locatie bestaat uit een 
kindercentrum en een buitenschoolse opvang. Er wordt op deze locatie voorschoolse opvang 
aangeboden. 
  

Belangrijke bevindingen 
Het inspectiebezoek heeft in een ontspannen sfeer plaatsgevonden. De aanwezige beroepskrachten 
en de houder hebben de toezichthouder van alle benodigde informatie voorzien. 
  

Overleg en overreding: 
Er is overleg en overreding toegepast op de items pedagogisch beleid, verklaring omtrent het 
gedrag, meldcode kindermishandeling en de oudercommissie. Zie voor een toelichting elders in het 

rapport bij de betreffende voorwaarden. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Tijdens de inspecties van de voorgaande jaren zijn er geen overtredingen geconstateerd. 
  
Conclusie 
De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden vanuit de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). 
  
  
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 

elementen bevat: - een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling; - toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij 
de stappen; - specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; - specifieke aandacht voor 
de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens het onderzoek zijn er geen kinderen op de locatie aanwezig. De observatie van de 
pedagogische praktijk heeft daarom niet kunnen plaatsvinden. 
  
 

Pedagogisch beleid 

 
De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf, versie juli 2016, 
waarin de voor deze organisatie kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
In dit pedagogisch beleidsplan zijn onder andere de volgende items beschreven: 
 de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd. 
 de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale 

competentie. 
 de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
 van de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 
 het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
  

Overleg en overreding: 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden. 
Op het kindercentrum is een vrijwilliger werkzaam. In het pedagogisch beleidsplan dient te zijn 
beschreven hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere 
volwassenen. Hierover was niets in het pedagogisch beleidsplan opgenomen. De houder heeft het 
pedagogisch beleidsplan aangepast en binnen de afgesproken termijn aan de toezichthouder 

gezonden. Aan de voorwaarden wordt voldaan. 
  
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens het interview met beroepskrachten is gebleken dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 

pedagogisch beleidsplan. 

  
Eens per drie maanden is er een overleg waarbij alle medewerkers van het kindercentrum 
aanwezig zijn. Tijdens dit overleg wordt gesproken over diverse onderwerpen uit het pedagogisch 
beleidsplan of onderwerpen die verband houden met het pedagogisch beleidsplan. Bijvoorbeeld: 
 Straffen en belonen 
 voeding 

 positief opvoeden 
 praktische zaken 
Daarnaast is er iedere week groepsoverleg met een andere groep. Tijdens dit overleg worden 
specifieke zaken en/of bijzonderheden met betrekking tot de kinderen besproken.  
  
Tevens is de locatiemanager veel op de groepen aanwezig voor 'coaching on the job'. Ze geeft aan 

dat zij tijdens de observatie van de medewerkers vragen stelt als 'hoe doe je iets' en 'waarom doe 
je het zo'. 

  
Aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw C. Goris) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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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 gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Tijdens een steekproef is van twee beroepskrachten, een stagiaire en een vrijwilliger de verklaring 
omtrent het gedrag ingezien. 
De verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten en de stagiaire voldoen aan de 
gestelde eisen. 

  
De verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de vrijwilliger is ten tijde van de inspectie ouder dan 
twee jaar. De actuele VOG mag niet ouder zijn dan twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte 
van de meest actuele VOG. Deze is afgegeven op 5 augustus 2014. 
  
Overleg en overreding:  
Voor de vrijwilliger is een nieuwe verklaring omtrent het gedrag aangevraagd en deze is binnen de 

gestelde termijn per email aan de toezichthouder gezonden. 
  
Aan de voorwaarden wordt voldaan. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskrachten die deel uitmaken van de steekproef beschikken allen over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen 
cao kinderopvang.  
 
 
Opvang in groepen 

 
Op deze locatie wordt alleen gebruik gemaakt van voorschoolse opvang op dinsdag en donderdag 
van 07:30 - 08:30 uur. Deze opvang vindt plaats in het kinderdagverblijf op de rode groep. De 

kinderen van de voorschoolse opvang en het kinderdagverblijf worden samen opgevangen in een 
zogeheten combinatiegroep. Op dinsdag maken maximaal 2 kinderen en op donderdag maximaal 3 
kinderen gebruik van de voorschoolse opvang in deze gecombineerde groep. 
  

De Wet kinderopvang vereist in deze situatie dat bij een gemengde (gecombineerde) groep de 
kwaliteitseisen van de kinderdagopvang gelden. Dit betekent onder meer dat er maximaal 16 
kinderen (KDV en BSO in totaal) in deze stamgroep opgevangen kunnen worden. 
  
De kinderen worden opgevangen in combinatiegroep en begeleidt door vaste beroepskrachten. 
  

 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

De formulieren 'dagplanning kind en personeel' en 'leidingrooster' van week 34, 35 en 36 zijn 
ingezien. Hieruit is geconcludeerd dat aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan.  
 

 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Er wordt Nederlands gesproken op het kindercentrum. 
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Conclusie: 
Aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw C. Goris) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de documenten over de veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud en 

uitvoering. 
  
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  

 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uitgevoerd in 
juli 2017. Voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie veiligheid is gebruik gemaakt van de 

methode van Stichting Consument en Veiligheid. Voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie 
gezondheid is gebruik gemaakt van de methode van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en 
Veiligheid.  
  
De risico-inventarisaties betreffen de actuele situatie. De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op 
de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, 
botsen, stoten, steken en snijden.  

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
Beroepskrachten kunnen kennis nemen van de vastgestelde risico-inventarisaties op het gebied 

van veiligheid en gezondheid. 
  
Opmerking toezichthouder: 

Tijdens de observatie op de groepen en het interview met beroepskrachten is gebleken dat 
beroepskrachten over het algemeen voldoende op de hoogte zijn van - en handelen conform de 
vastgestelde risico-inventarisaties. De schoonmaakwerkzaamheden dienen te worden afgevinkt op 
een schoonmaaklijst. Deze afvinklijst wordt niet consequent gebruikt en afgevinkt. De 
toezichthouder heeft dit besproken met de manager en deze heeft toegezegd hierop actie te zullen 
ondernemen. Omdat dit het enige punt is, waarop niet wordt gehandeld conform de gemaakte 
afspraken, wordt dit gezien als een incident en wordt het gehele beleid positief beoordeeld. 

  
  
Aan de voorwaarden wordt voldaan. 

  
  
 
 

Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling versie juli 2016 met 
bijbehorende sociale kaart. 
De volgende elementen zijn in de meldcode opgenomen: 
 een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

 toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
 specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
 specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke 

gegevens. 

Tijdens het interview met de houder en beroepskrachten is gebleken dat voldoende op de hoogte 
zijn de inhoud van de meldcode en tevens kunnen zij signalen benoemen die mogelijk zouden 
kunnen wijzen op een vermoeden van kindermishandeling. 

  
Bij deze meldcode is een toelichting ontwikkeld: Handleiding behorend bij Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Deze is bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de 
branche kinderopvang. De handleiding geeft achtergrondinformatie en toelichtingen op elementen 
uit de meldcode. Voordat de meldcode wordt gebruikt is het verstandig eerst de handleiding te 
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bestuderen. De meldcode kan niet zonder de handleiding geïmplementeerd worden binnen de 
kinderopvangorganisatie. Andersom kan de handleiding niet zonder de meldcode gebruikt worden. 
  
Overleg en overreding: 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden. De houder heeft de handleiding behorende bij de 

meldcode niet meegezonden. Vervolgens heeft de toezichthouder overleg en overreding 
aangeboden om de gevraagde stukken alsnog toe te zenden. De houder heeft het document 
'overeenkomst gebruik meldcode' toegezonden. Dit is echter niet de handleiding zoals bedoeld in 
de meldcode. 
Kindercentrum 't Klimrek heeft de toelichting bij de meldcode niet geïmplementeerd en voldoet 
hiermee niet aan de gestelde eisen. 
  

Conclusie: 
Aan de voorwaarden wordt niet voldaan. 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke 

gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw C. Goris) 

 Observaties 
 Sociale kaart 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Veiligheidsverslag 

 Gezondheidsverslag 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Het kindercentrum beschikt over een eigen pand met vijf stamgroepen, waarvan er een gebruikt 
wordt voor de kinderen van de voorschoolse opvang. 
  

De binnenruimtes zijn passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. Er zijn voldoende materialen voor de kinderen aanwezig. Ten tijde van de 
inspectie geeft de beroepskracht aan dat er wordt nagedacht over de aanschaf van andere 

materialen voor de kinderen van de voorschoolse opvang. Middels kinderparticipatie mogen de 
kinderen hierover meedenken en meebeslissen.  
  
 

 
 
Buitenspeelruimte 
 
Het kindercentrum beschikt over een goed toegankelijke, aangrenzende buitenspeelruimte. Deze is 
ingericht met speeltoestellen en een zandbak. Tevens zijn er diverse spelmaterialen voor buiten 
beschikbaar. 

  
Conclusie: 
Aan de voorwaarden wordt voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 

 Observaties 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
Ouders worden geïnformeerd middels de website, een kennismakingsgesprek, het pedagogische 
beleidsplan en nieuwsbrieven. Onderwerpen waar ouders over geïnformeerd worden zijn onder 
andere; 

 Informatie 2017 
 het pedagogisch beleid 
 ziekte en geneesmiddelenbeleid 

 de babygroepen 
 de interne klachtenregeling en de geschillencommissie 
Aan de voorwaarden wordt voldaan.  
 

 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een oudercommissie ingesteld. Deze bestaat uit drie leden. 
Er is een reglement opgesteld. 
  
Op basis van 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 
  
Overleg en overreding: 

Er is overleg en overreding toegepast. In het reglement oudercommissie is opgenomen dat de 
oudercommissie advies geeft over de volgenden onderwerpen: 
 Ouderbeleid, d.w.z. de regels ten aanzien van het contact tussen de ouders en de directie en 

de pedagogisch medewerksters van het KDV. 
 Kwaliteitsbeleid, d.w.z. alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de opvang 
 Pedagogisch beleid 
Verder is opgenomen in het reglement dat de houder de oudercommissie informeert over de 
volgende zaken:  
 Interne personele wisselingen; 
 Vacatures binnen het KDV; 

 Het algemene-, pedagogisch- en kwaliteitsbeleid; 
 De wijziging in de prijzen van de kinderopvang. 
De oudercommissie heeft adviesrecht op onderwerpen zoals het algemeen pedagogisch beleid en 

de prijswijziging. De houder heeft in overleg met de oudercommissie het reglement aangepast en 
binnen de afgesproken termijn aan de toezichthouder gezonden. 
  
Aan de voorwaarden wordt voldaan.  

 
 
Klachten en geschillen 
 
Kindercentrum 't Klimrek heeft een regeling getroffen voor de interne afhandeling van klachten. Op 
de website staat deze beschreven. 

Het kindercentrum is aangesloten bij De Geschillencommissie. 
  
Conclusie: 
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw C. Goris) 
 Reglement oudercommissie 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(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 en lid 2 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 art 5 lid 2 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 6 en 7 en art 7 lid 1c Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Indien meertalige opvang wordt verzorgd bevat het pedagogisch beleidsplan in duidelijke en 
observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in 
het kindercentrum wordt vormgegeven. 
(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 k Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g 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) 

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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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 kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije 
middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet 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) 

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 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) 

 

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) 

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) 
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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) 

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) 

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

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

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

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(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) 
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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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 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) 
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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) 

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) 

Klachten en geschillen 

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 afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
- 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 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 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 : BSO 't Klimrek 

Website : http://www.kdv-klimrek.nl 
Aantal kindplaatsen : 23 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Klimrek BV 
Adres houder : Rijstegoed 4 

Postcode en plaats : 3863BZ Nijkerk 

KvK nummer : 32072695 
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 : Nijkerk 
Adres : Postbus 1000 
Postcode en plaats : 3860BA NIJKERK GLD 
 

Planning 
Datum inspectie : 14-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 07-11-2017 
Zienswijze houder : 15-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 16-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 23-11-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij hebben de inspectie als erg prettig ervaren! 
Wij willen mevrouw van Alst dan ook hartelijk bedanken voor de heldere en duidelijke 
communicatie, zowel in spreken als in haar verslag. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


