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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Vanaf 23 mei 2022 neemt gemeente Oost Gelre deel aan een pilot 'Flexibele inspectieactiviteit'.  

Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland.  

Met de invoering van deze flexibele inspectieactiviteit wordt de vaste verplichte onderwerpen 

losgelaten. De enige verplicht te toetsen onderwerpen die blijven bestaan zijn de controle op VOG 

en inschrijving in het personenregister kinderopvang (PRK), de pedagogische kwaliteit en de te 

toetsen items op VE, indien daar sprake van is. 

  

Flexibilisering biedt de mogelijkheid om op verschillende voorzieningen van een houder andere 

kwaliteitseisen te toetsen. Dit jaar en 2023 zijn overgangsjaren.  

  

Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is als inspiratieset 'Kwaliteit' meegenomen. 

 

Beschouwing 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over de buitenschoolse opvang en de inspectiegeschiedenis, 

volgen de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Feiten over het kindcentrum 

Buitenschoolse opvang de Bulte maakt onderdeel uit van Stichting de Achthoek Kinderopvang.  

De BSO is gevestigd in basisschool Antonius te Vragender en heeft 30 kindplaatsen. De BSO maakt 

gebruik van twee groepsruimten; de groepsruimte van de peuteropvang en naastgelegen 

groepsruimte van school. Voor aanvang worden de ruimtes ingedeeld en verrijdbare kasten 

verplaatst. Opvang wordt aangeboden van maandag t/m donderdag. 

 

Inspectie geschiedenis 

Juni 2017: Onderzoek voor registratie. 

December 2017: Onderzoek na registratie met handhavingsadvies betreffende de risico-

inventarisatie veiligheid.  

November 2018: Jaarlijks onderzoek; de locatie voldoet aan de getoetste wettelijke voorschriften. 

Mei 2019: Jaarlijks onderzoek, de locatie voldoet aan de getoetste wettelijke voorschriften. 

2020: In verband met Corona-maatregelen heeft er geen bezoek plaatsgevonden. 

Juli 2021: Jaarlijks onderzoek. Er is een tekortkoming geconstateerd op het domein: 'Personeel en 

groepen'. 
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Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek op 15 november 2022 zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, 

omdat er sprake is van een 'Flexibele inspectieactiviteit'. Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is als 

inspiratietest 'Kwaliteit' meegenomen naast de verplichte te toetsen onderwerpen. 

  

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke 

voorschriften. Tekortkoming jaarlijks onderzoek 2021 domein: 'Personeel en groepen' is hersteld.    

  

Een toelichting hierop is te lezen in onderstaand rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

 In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

 

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor 

de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het 

gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en 

geborgen kunnen voelen. 

2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; 

cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat 

kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een 

veranderende omgeving. 

3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

4. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 

met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

 

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): 

 

Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, van twee aspecten wordt de 

observatie hieronder beschreven. 
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Observatie  

De beroepskrachten communiceren met de kinderen.  

Na het uit school komen gaan de kinderen enthousiast een kleurplaat inkleuren. Het is bijna 

Sinterklaas, dit thema staat centraal de komende weken. De kleurplaat, een schoen wordt 

ingekleurd en hierna teruggebracht naar de buurtwinkel. Alle kinderen doen mee. Er zijn leuke 

gesprekjes tijdens het inkleuren. Hierna gaan de kinderen buitenspelen. De kinderen zoeken de 

beroepskracht op voor een gezellig praatje of wanneer een kind graag hulp wil van de 

beroepskracht. Kinderen kiezen wat ze gaan doen, de beroepskrachten ondersteunen. Er zijn vaste 

beroepskrachten aanwezig. De beroepskracht vertelt dat ze de kinderen altijd stimuleren naar 

buiten te gaan. De kinderen komen tot spel, het is een groot overzichtelijk speelterrein volgens 

natuurlijk concept. 

 

Observatie 

Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. 

De beroepskracht spreekt de kinderen aan op hun omgang met elkaar. Ook worden de kinderen 

aangezet tot sociaal gedrag. De beroepskracht stimuleert elkaar helpen met het doorgeven van een 

cracker of iets aangeven. Ook wachten de kinderen netjes op hun beurt. Na het inkleuren van de 

schoen wordt er samen opgeruimd voordat ze naar buiten gaan spelen. Ook buiten zijn afspraken 

gemaakt, waar te spelen, met hoeveel kinderen in het speelhuisje. De kinderen krijgen 

complimentjes; 'Wat zijn jullie leuk aan het spelen'.  

 

Conclusie: 

BSO de Zandschoppe voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (15 november 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

 In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

• gebruik van de voertaal. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op basis van een steekproef blijkt dat de aanwezige beroepskrachten en pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach zijn ingeschreven en gekoppeld zijn in het personenregister 

kinderopvang. 

Opleidingseisen 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis 

van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van het 

personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een 

geldende beroepskwalificatie. 

 

Beroepskracht 

Uit een beoordeling van de diploma en getuigschriften blijkt dat de beroepskrachten in het bezit 

zijn van een beroepskwalificatie conform CAO.  

 

Tekortkoming juli 2021 

Uit de beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt dat één van de vier vast in te zetten 

beroepskrachten niet in het bezit is van een beroepskwalificatie conform CAO. Dit is bekend bij 

gemeente Oost Gelre, zie brief 23 september 2015. 

 

Overtreding jaarlijks onderzoek juli 2021 is hersteld. Beroepskracht heeft haar werkzaamheden 

niet voortgezet, is gestopt.  

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding. 

 

Conclusie:  

Aan de onderzochte voorschriften betreffende de opleidingseisen wordt voldaan. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding 

tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in 

overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Voor pedagogische beleidsontwikkeling moet per jaar het aantal locaties x 50 uur beschikbaar zijn. 

Voor de coaching van pedagogisch medewerkers moet per jaar 10 uur per fte beschikbaar zijn. 

Daarbij gaat het om vast personeel, flexibele krachten en uitzendkrachten. De peildatum voor het 

berekenen van het minimaal aantal uren beleidsontwikkeling en coaching is 1 januari van elk jaar. 

Voor de berekening van de flexibele krachten (inval, oproep-, 0-uren, min/max contracten) en 

uitzendkrachten gebruiken we de gemiddelde inzet van de laatste 3 maanden van het voorgaande 

jaar. 

 

Praktijk 

Inzet pedagogiek en coaching; 

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid kan 

breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het kan al het beleid omvatten dat raakvlakken 

heeft met de pedagogische praktijk. Daarnaast kan de pedagogisch beleidsmedewerker een taak 

hebben bij het bewaken en invoeren van (pedagogische) beleidsvoornemens, zodat iedere 

medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie. Het aantal wettelijk in te zetten uren voor 

algemene beleidstaken is 50 uur per locatie ongeachte de openingstijden en de groepsgrootte.  

  

Uren coaching locatie de Bulte heeft de houder vastgelegd in een centraal document, plan van 

aanpak inzet pedagogisch beleidsmedewerker/- coach. 

  

In het beleid staat hoe men jaarlijks en op welke wijze de verplichte minimale aantal uren voor de 

pedagogische coach gaat inzetten. De berekening m.b.t. de in te zetten uren voor de pedagogische 

coach/ beleid 2022 voldoet. 

  

Beoordeling praktijk 

Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat zij wordt gecoacht. Het betreft onder andere 

teamcoaching, meekijken, kijkvragen en persoonlijke coaching zoals waar loop je tegenaan.  

Verder heeft er intervisie plaatsgevonden online en daarnaast heeft recentelijk de pb-er 

meegelopen op de woensdag om werkwijze groep te bespreken. Ook is er de mogelijkheid om 

scholing te volgen. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Er wordt Nederlands gesproken. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (15 november 2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Ouderrecht 

 

 In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• informatie; 

• oudercommissie; 

• klachten en geschillen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Informatie 

Bevindingen 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid door middel van onder andere de 

website, intake, per mail, ouderapp en nieuwsbrieven.  

  

De ouders worden geïnformeerd over het meest recente inspectierapport, deze is op de website in 

te zien. 

  

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen door 

middel van informatie op de website onder de aandacht van ouders. 

  

De houder informeert de ouders door middel van het pedagogisch beleid over de tijden waarop er 

minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen. 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie opgesteld. 

 

Op dit moment hebben drie ouders zitting genomen in gezamenlijke commissie (BSO de Bulte en 

BSO Daltons). Afgelopen jaar is de OC twee keer bijeengeweest. Toezichthouder heeft de notulen 

van afgelopen periode ingezien. 

 

Conclusie  

De houder heeft inspanningen vertoond voor het vormen van een oudercommissie en voor het 

betrekken van ouders bij het beleid. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Reglement oudercommissie 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Website 

• Nieuwsbrieven 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 

conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 

(art 1.50 lid 2 en 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 

minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum 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) 
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Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 

oudercommissie. 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 

van de oudercommissie. 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 

(art 1.58 lid 5 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 

kindercentrum worden opgevangen. 

(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch 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. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO de Bulte 

Website : http://www.deachthoek.com 

Vestigingsnummer KvK : 000022493336 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting de Achthoek 

Adres houder : Varsseveldseweg 65d 

Postcode en plaats : 7131 JA Lichtenvoorde 

Website : www.deachthoek.com 

KvK nummer : 09156010 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. C. te Boekhorst 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oost Gelre 

Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 7130 AA LICHTENVOORDE 
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Planning 

Datum inspectie : 15-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 21-11-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 21-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 25-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 


