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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 onderzoek na registratie. 
Op basis van het risicogestuurd toezicht zijn binnen dit jaarlijks onderzoek alle eisen onderzocht. 
Een overzicht van deze getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te vinden onder ‘Overzicht 
getoetste inspectie-items’. Eveneens is achterin de zienswijze van de houder te lezen als hier 

gebruik van is gemaakt. 
 
De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 14-3-2019 van 14:40 tot 16:30 
uur. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de toezichthouder ook aanvullende informatie 
opgevraagd. 

 
Beschouwing 
Algemene kenmerken kindercentrum 

Buitenschoolse opvang (hierna BSO) de Villa is sinds 3 december 2018 van start gegaan aan de 

Mgr. van de Weteringstraat 13 te Utrecht. Het kindercentrum staat met 16 kindplaatsen 
ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het betreft hier een pilot jaar, bij de 
Algemen Ledenvergadering vóór de zomervakantie zal er besloten worden of de BSO blijft bestaan. 
De BSO zit samen met het kindercentrum van ouderparticipatie crèche (hierna OPC) de Villa in een 
voormalige school, waarin ook andere organisaties zijn gevestigd, o.a. OPC Samen Opvoeden. De 

BSO heeft de beschikking over een eigen royale groepsruimte. Er zullen af en toe activiteiten 
samen met kinderen van het kinderdagverblijf georganiseerd worden. Verder is de beschutte 
buitenruimte eveneens ruim en gevarieerd ingericht. 
 
Inspectiegeschiedenis 
In oktober 2018 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden. 
 

Bevindingen 
Tijdens de huidige inspectie, op 14 maart 2019, is geconcludeerd dat alle getoetste voorwaarden 
voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Het pedagogisch beleid is een belangrijke leidraad en toetssteen voor draaiouders. Het 
pedagogisch beleid dient samen met de pedagogische praktijk te leiden tot verantwoorde 

kinderopvang. Hieronder leest u de uitkomsten van het onderzoek. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De organisatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de visie van de organisatie staat 

beschreven. 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft concreet hoe invulling wordt gegeven aan verantwoorde 
dagopvang. Alle getoetste wettelijke onderwerpen staan hierin beschreven (zie achterin het rapport 
voor een overzicht). 
 
 
Pedagogische praktijk 

 
Om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen maakt de toezichthouder gebruik 
van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (december 2014). Onderstaande in 
cursief geschreven voorbeelden zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op 
locatie geconstateerd. Omdat het hier om een ouderparticipatie BSO gaat is de 
term 'beroepskracht' vervangen door de term 'draaiouder'. 
  

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef in de praktijk beoordeeld dat de houder 
voldoende zorg draagt voor verantwoorde kinderopvang. De observaties en gesprekken met 
de draaiouders hebben plaatsgevonden in de groep en deels in de buitenruimte tussen 14:40 en 
16:30 uur. 
 

Observatie BSO de Villa 

De kinderen wordt emotionele veiligheid en geborgenheid geboden doordat er 
 op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan 
 respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond.Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 
De draaiouders communiceren met de kinderen.  
De draaiouders hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 
de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 

Dit kwam bijvoorbeeld naar voren tijdens het knutselen aan tafel, een aantal kinderen is bezig en 
de draaiouder vraagt wat zij aan het maken zijn, het gaat over een muizenval en een zelfgemaakte 
ketting. De kinderen vertellen enthousiast hoe ze het gemaakt hebben. Ook wordt er tijdens het 
eten over Popeye gesproken, de kinderen weten niet wie dat is en de draaiouder laat hen een 
plaatje van Popeye zien. Ze gaan allemaal hun spierballen bekijken en begrijpen niet dat Popeye 
zijn spierballen naar beneden heeft hangen. Ze moeten allemaal hard lachen. 
 

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin als in negatieve zin. De 
emoties zijn passend bij de situatie. 
Bij binnenkomst zijn de kinderen vrij aan het spelen. Iedereen is met iets bezig, een aantal 
knutselen aan tafel, glijden van de glijbaan, spelen op de vide in een huiskamertje, of op de grond 

met de treinbaan en knikkerbaan. Alle kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak 
voelen. Er wordt veel gelachen. Maar als een kind het ergens niet mee eens is laat het kind dit ook 
merken. Bijvoorbeeld als het kind denkt dat alle mandarijnen op zijn terwijl zij er geen gehad 
heeft. De draaiouder stelt haar gerust en stuurt haar naar de ijskast waar een grote bak vol met 
mandarijnen in ligt. 
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De kinderen worden gestimuleerd in de ontwikkeling van de persoonlijke competenties 
doordat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun 

 motorische vaardigheden 
 cognitieve vaardigheden 
 creatieve vaardigheden 

teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 
omgeving. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 
 
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de draaiouder is voor de kinderen beschikbaar als 
hulp en 'controlepunt' voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
Dit blijkt tijdens de observatie als alle kinderen vrij aan het spelen zijn. Als de kinderen hulp nodig 

hebben vragen ze dit aan een draaiouder. Bijvoorbeeld bij de knikkerbaan helpt de draaiouder de 
knikkerbaan groter te maken. 
 
De draaiouders en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar elkaar 
te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de wederzijdse 
relatie en interactie. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met de draaiouders. 

Tijdens de inspectie zijn de kinderen veel met de draaiouders plezier aan het maken, hetzij met 

een knikkerbaan, hetzij gezellig aan het kletsen over wat ze aan het maken zijn bijvoorbeeld 
hoe een kind een muizenval aan het maken is. Een kind wordt op een gegeven moment gekieteld 
door een draaiouder, het kind moet heel hard lachen. 
Als een kind pijn heeft, wordt het getroost door de draaiouder.  
 
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. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 
 
Tijdens de inspectie wordt er niet altijd aan de regels gehouden, bijvoorbeeld dat er meerdere 
kinderen van tafel afgaan met hun boterhammen in de hand en al etend van de glijbaan afglijden. 
Verder hebben alle kinderen sokken aan, terwijl er in de gouden regels staat dat er binnen NOOIT 
op sokken gelopen mag worden. Dit is besproken met de draaiouders en een bestuurslid, volgens 

hen wordt hieraan gewerkt. Er zijn net nieuwe gouden regels opgesteld. Hier worden momenteel 
tegels van gemaakt zodat ze duidelijk naar de kinderen én de draaiouders gecommuniceerd 
worden. Verder was haar reactie: "wat betreft het eten en de sokken, dat zijn regels uit ons 
veiligheidsplan en die dienen uiteraard gewoon te worden gehandhaafd. Dit zal ik dan ook op de 

agenda zetten voor de volgende vergadering." 
 

Er zijn ook voorbeelden dat er wel gehandeld wordt naar de regels en afspraken, kinderen worden 
gecorrigeerd als ze bijvoorbeeld met een kussen van de glijbaan glijden: "niet met kussens naar 
beneden glijden, dat weten jullie he?!" en "allemaal helpen opruimen voordat we aan tafel gaan". 
Als een kind naar de w.c. moet wordt dit netjes gevraagd aan de draaiouder en loopt er altijd een 
draaiouder mee, verder wast het kind de handen nadat het naar de w.c. is geweest. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Observatie(s) 
 Huisregels/groepsregels (de Gouden regels) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2018) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen het domein ‘Personeel en groepen’ worden verschillende onderdelen getoetst. Zo wordt 
beoordeeld of in de OPC alle ouders beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag 
(VOG). 
 
Verder beoordeelt de toezichthouder de inzet van het aantal draaiouders (vergelijkbaar met 

beroepskrachten in de reguliere opvang). Daarnaast wordt beoordeeld of er voldoende stabiliteit is 
in de groep, de zogenoemde basisgroep. Er wordt hierbij gekeken hoe groot de groep is, onder 
welke voorwaarden het kind de basisgroep verlaat, de verschillende ruimtes waarin het kind zich 
bevindt en de informatie aan ouders. 
 
Als laatste onderdeel wordt getoetst of de voertaal Nederlands is. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

De OPC's moeten hun bestuursleden registreren en koppelen in het Personenregister kinderopvang. 
BSO de Villa heeft haar bestuursleden geregistreerd en gekoppeld. 
Voor de andere (draai)ouders geldt wettelijk gezien niet dat zij met hun VOG moeten worden 

ingeschreven en gekoppeld in het Personenregister kinderopvang. Zij dienen elke twee jaar hun 
VOG te vernieuwen. In dit onderzoek zijn de VOG's getoetst van alle draaiouders die draaien op de 
BSO. Hieruit blijkt dat ze allemaal voldoen. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 

De houder heeft tijdens het inspectiebezoek aangegeven dat er nog geen 'beroepskrachten in 
opleiding' zullen worden ingezet. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 
Getoetst is of de al aanwezige pedagogisch beleidsmedewerker (PBM'er) beschikt over een voor de 
werkzaamheden passende opleiding (conform de cao Kinderopvang). Hieruit komt het volgende 

naar voren; de PBM'er die tevens coachingswerkzaamheden verricht is hiervoor gekwalificeerd. 

Verder zijn er nog 4 intern gekwalificeerde ouders als pedagogisch beleidsmedewerker en 3 
externe ouders die ook gekwalificeerd zijn. Bij de volgende inspectie in 2020 zal er gecontroleerd 
worden of de draaiouders voldoende coaching hebben ontvangen en of de wettelijk verplichte 50 
uur aan pedagogische beleidstaken zijn besteed. 
 
 

Aantal beroepskrachten 
 
De kinderen worden opgevangen in één basisgroep: 

 Groep Aantal kinderen en leeftijd  Aantal draaiouders  

 BSO groep 15 tussen 4-12 jaar  2-3 

 
Het kindercentrum is op maandag, dinsdag en donderdag van 14:00 tot 18:00 uur geopend. Iedere 
ouder staat één à twee keer in de 1 à 3 weken een dagdeel op de groep. 
 
Alle draaiouders zijn telefonisch bereikbaar en wonen en werken binnen 15 minuten 

van de Villa. Daar zitten ook ouders bij die op de maandagen niet werken en ingeroosterd 

zijn, om te helpen bij het ophaal en breng proces, deze ouders zijn ook achterwachten. Op 
de maandagen zal de Villa, totdat ze met meer dan 6 BSO kinderen zijn, vooralsnog met 1 
draaiouder draaien, dus hebben zij voor elke maandag een achterwacht in het rooster 
staan. 
 
De houder heeft aangegeven dat het, conform de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan, 

voorkomt dat de kinderen de basisgroep bij een activiteit verlaten. Dit leidt echter niet tot een 
inzet van minder draaiouders in vergelijking met het aantal draaiouders dat voorafgaand aan de 
activiteit werden ingezet. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

 
Uit email contact met de bestuursvoorzitter blijkt het volgende te zijn vastgelegd: 
De taken van de pedagogisch beleidsmedewerker zijn het coachen van medewerkers en 

ontwikkelen, invoeren en bewaken van pedagogisch beleid. 
Er zijn 5 gekwalificeerde draaiouders en drie externe ouders (waarvan 2 oude draaiouders).    
Minimale uren inzet (IKK) 
Kindercentra = 2 (BSO en creche: 2 x 50 uur) → 100 uur 
Fte = 3 (dagelijks 2-3 ouders aanwezig in totaal) x 10 uur → 30 uur 
Totaal voor de BSO is 80 uur. 
 

Er wordt voor gezorgd dat elke pedagogisch medewerker minimaal 1 uur coaching per 
jaar ontvangt. 
Draaibeurten waarbij gekwalificeerde ouders met een andere ouder draaien en daarmee 
een voorbeeld zijn, tips kunnen geven en pedagogische vraagstukken bespreken. 
De gekwalificeerde draaiouder, die geldt als coach, is dan boven formatief. De coach moet ook zelf 
gecoacht worden door een andere gekwalificeerde coach. 

 

Bij de volgende inspectie in 2020 zal getoetst worden hoe bovenstaand plan uitgevoerd is en of er 
wordt voldaan aan de wettelijke eisen. 
 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Er is één basisgroep waarin maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar worden 
opgevangen. De eerste jaren zijn dit voornamelijk kinderen van 4 tot 8 jaar en niet meer dan 15 
kinderen. 
 
Bij BSO de Villa is aan ieder kind een mentor toegewezen. Dit wordt op dit moment naar de ouders 
gecommuniceerd. BSO de Villa hanteert een kindvolgsysteem. De half jaarlijkse mentorgesprekken 

hebben nog niet plaatsgevonden omdat de BSO nog geen drie maanden geopend is. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
De Nederlandse voertaal wordt gebruikt. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang (bestuursleden) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
De houder van een kindercentrum dient een beleid te voeren, dat de veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s voor kinderen zoveel mogelijk beperkt tot een aanvaardbaar niveau. De houder 
dient er zorg voor te dragen dat de draaiouders op de hoogte zijn van dit beleid en hier naar 
handelen. Tevens moeten zij relevante documenten op ieder moment kunnen inzien. 
 

Kinderopvangorganisaties spelen ook een belangrijke rol in de signalering en de melding van 
vermoedens van kindermishandeling. De kans dat draaiouders te maken krijgen met dit 
onderwerp, is aanwezig. Hiervoor dient de houder een meldcode kindermishandeling te hebben 
vastgesteld. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een actueel veiligheids- gezondheidsbeleid vastgesteld en dit is inzichtelijk voor de 
ouders. De vereiste onderwerpen zoals genoemd in de Wet kinderopvang zijn in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid opgenomen en voldoet hiermee. Onder andere een concrete beschrijving van de 
voornaamste risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en het risico op 
grensoverschrijdend gedrag zijn erin opgenomen. 

 
In het beleid staat onder andere omschreven hoe de draaiouders worden betrokken bij het 
continue proces van vorming, implementatie, evaluatie en actualisatie van het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. Uit interviews met de draaiouders blijkt dit ook daadwerkelijk op deze wijze 
te worden uitgevoerd. De GGD commissie voert de Quick Scans uit en in groepsvergaderingen 
komt het aan bod. 
 

Door de open cultuur en communicatie worden mogelijke risico’s via whatsapp groepen regelmatig 
besproken, waar nodig aangepast en zoveel mogelijk voorkomen. Tips worden uitgewisseld en 
ervaringen gedeeld en indien nodig, ouders en of kinderen aangesproken.  
 
Er is een kluscommissie die de grotere klussen op zich neemt. Zo is op de Villa de BSO ruimte het 
weekend van 23 en 24 maart 2019 aangepast. Waarin de ouders en kinderen gezamenlijk besloten 

hebben de glijbaan in ieder geval voorlopig weg te halen en te vervangen voor een grote 

comfortabele bank en rusthoek. Ook is er een vaste teken- en knutselhoek gemaakt en de 
voetbaltafel naar de vliering verplaatst. 
 
De buitenruimte wordt gedeeld met het kinderdagverblijf (KDV) van OPC de Villa en het KDV en de 
BSO van S.O.P. Er is een tijdschema gemaakt zodat de BSO kinderen niet samen met de crèche 
kinderen buitenspelen. Tijdens de inspectie hield men zich niet aan dit schema. De BSO en crèche 

kinderen speelden gezamenlijk buiten. Dit is besproken met een draaiouder. Deze draaiouder 
vertelde dat het altijd goed gaat en dat er goed opgelet wordt waar de jongste en oudste kinderen 
zich bevinden. Vooral met de fietsjes wordt extra toezicht gehouden.  
Het viel de toezichthouder ook op dat er een aantal kinderen van de buur-BSO, BSO SOP, op de 
buitenmuur zaten, terwijl dit niet toegestaan is volgens de regels van BSO de Villa. Dit is 
besproken met een draaiouder en een bestuurslid, die als volgt reageerde: 
"Met betrekking tot onze buitenruimte, namelijk het met SOP gedeelde plein, is ons tijdens de 

eerste periode opgevallen dat we zeer zelden tot niet met andere groepen van de Villa het plein 
delen. Wij hebben een aantal gesprekken Villa-breed en met het SOP gehad over het plein en de te 
implementeren plannen na de hopelijke goedkeuring van de pilot tijdens de laatste ALV voor de 
zomer. Wel hebben we gemerkt dat de 4+ kinderen met name in groepen spelen op het plein. Ook 

is ons opgevallen dat de oudere kinderen van de SOP BSO groepen vanwege hun verdergaande 
fysieke capaciteiten ter voorbeeld kunnen dienen voor de Villa kinderen en we erkennen dat dit een 

bepaald risico met zich meebrengt. We zullen samen met de SOP ouders, de kinderen tijdens een 
plein speelmoment toespreken over bijvoorbeeld het klimmen op de muren. Ook zullen we tijdens 
de vergadering bespreken welke preventieve maatregelen we kunnen en willen nemen om deze 
risico’s te beperken. Aandachtspunten die tijdens de BSO vergadering van 1 April besproken zijn, 
naar aanleiding van de Quick Scan: 
● Eerste feedback verwijdering glijbaan. 
● Beklimmen muren, huisje en dak op het plein. 

● Eten en drinken slechts zittend aan tafel. 
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● Handen wassen voor eten en na wc gebruik. Hoe best practice en controle." 
 

Gedurende de opvang is er altijd één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen 
van eerste hulp aan kinderen. 
 

De buitenspeelruimte is tevens veilig en toegankelijk voor het aantal en leeftijd van de op te 
vangen kinderen. Er is besloten nog geen gedeelte van de buitenruimte af te zetten voor de oudere 
kinderen omdat het nu nog een pilot jaar betreft en er voor de zomervakantie besloten wordt of de 
BSO blijft bestaan. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
In het kindercentrum is een meldcode vastgesteld welke is gebaseerd op het standaard document 
zoals opgesteld door de branchevereniging: 
'Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang' (versie 2019). 
Dit is de meldcode en het afwegingsmodel tezamen. 
Daarin staat stapsgewijs omschreven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 

wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan 

worden geboden. De vereiste stappen, het afwegingskader en elementen zijn hierin opgenomen. 
 
De houder en beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldplicht die de Wet kinderopvang 
voorschrijft.  
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en meldplicht door: 

De meldcode is tijdens vergaderingen besproken, verder ligt het protocol in een kast op de 
groepsruimte. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 

 Observatie(s) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ('Protocol kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang' (versie 2019)) 
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Accommodatie 
 
Onder Accommodatie worden de binnen- en buitenruimte beoordeeld. Zo kijkt de toezichthouder 
onder andere of de ruimtes passend ingericht zijn en of er voldoende speelruimte is. 
  
 
Eisen aan ruimtes 

 
Binnenruimte 
Er is een afzonderlijke groepsruimte. De basisgroepsruimte van de BSO heeft een oppervlakte van 
70 m2 (groepruimte 49 m2 en vide 21 m2). Dit is voldoende voor de opvang van 16 kinderen 
(minimaal 16x3,5 m2=56 m2). De binnenspeelruimte is passend ingericht voor het aantal en de 
leeftijd van de op te vangen kinderen. 

Na deze inspectie heeft er een verandering in de ruimte plaatsgevonden. De glijbaan, die voor 
teveel drukte zorgde, is vervangen door een zithoek.  
 
Buitenspeelruimte 

Er is een aan het kindercentrum grenzende buitenspeelruimte met ongeveer 600 m2 oppervlakte. 
Dit is voldoende voor het maximaal aantal kinderen dat tegelijkertijd aanwezig is in het 
kindercentrum. Er zou een gedeelte voor de BSO kinderen afgezet worden. Dit is nog niet gebeurd 

aangezien de BSO een pilot jaar houdt en vóór de zomervakantie beslist of ze hun deuren open 
blijven houden. 
 
Er wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden aan de oppervlakte en de inrichting van de 
binnen- en buitenspeelruimte. 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observatie(s) 
 Plattegrond (vorig inspectierapport 9 oktober 2018) 
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Ouderrecht 
 
Binnen dit domein wordt beoordeeld hoe de houder de ouders betrekt en informeert over het 
beleid. De houder dient ervoor te zorgen dat er regelingen zijn getroffen zodat de ouders een 
klacht kunnen indienen en eventuele geschillen voor kunnen leggen aan de Geschillencommissie. 
Er wordt eveneens gekeken of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de klachtenregeling 
zelf. 

  
 
Informatie 
 
De ouders informeren elkaar door middel van een informatieboekje, pedagogisch werkplan, 
website, mondelinge informatie, nieuwsbrieven, een overdrachtschrift, algemene 

ledenvergaderingen en andere ouderbijeenkomsten. 
 
Ten tijde van het inspectiebezoek is de informatie omtrent de nieuwe locatie nog niet geplaatst op 
de website. Het inspectierapport is voor ouders en draaiouders op locatie in de groepsmap in te 

zien. 
 
 

Klachten en geschillen 
 
De beschrijving van de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen is in het informatieboekje opgenomen, welke te vinden is op de 
locatie. Hierin wordt een schema van de klachtenregeling weergegeven. 
Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

BSO De Villa is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Klachtenregeling 
 Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 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 beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

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

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een basisgroep als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe 

leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene 
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum 

aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 

welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 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 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 
door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 
gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b 
Regeling Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 
2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit 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 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) 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten 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. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 



 

18 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 14-03-2019 
De Villa BSO te Utrecht 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 

houder van een kindercentrum 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 bij de houder, 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) 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 
het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 
jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie.  
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 

bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijke persoon is. 
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 
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 wettelijk 

adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Villa BSO 

Website : http://www.ouderparticipatiecreche.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
 
Gegevens houder 
Naam houder : de Villa 
Adres houder : Mgr van de Weteringstr 13 

Postcode en plaats : 3581EA Utrecht 
Website : www.ouderparticipatiecreche.nl 
KvK nummer : 30201813 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

Telefoonnummer : 030-2863 227 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. Kam 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

 
Planning 
Datum inspectie : 14-03-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 26-04-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-05-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 02-05-2019 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


