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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. 

 
Beschouwing 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere het gebied van de 
pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en 
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wet kinderopvang). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) éénmaal 
bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang door een toezichthouder van de GGD.  
  
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  
Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de 
Wet kinderopvang. 
  
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
Locatie 
Buitenschoolse opvang (BSO) Kits Oonlie Ypestein is sinds 2007 gevestigd in het gebouw van de 
basisscholen Meander en Paulusschool. Er zijn 3 ruimtes waar 3 groepen kinderen kunnen worden 
opgevangen, in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van het schoolplein,  
een voetbalveld en een patio om buiten te spelen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2015 en 2016 werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
  
Inspectie 
De toezichthouder heeft een gesprek gevoerd met de beroepskrachten en er heeft een observatie 
plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen.  
Verder zijn de nodige documenten ingezien. In verband met de verhuizing van de 
groep Bizons, van de benedenverdieping naar de eerste verdieping, is de nieuwe ruimte 
meegenomen in dit onderzoek. De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke besproken. 
  
Conclusie 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.   

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Naar aanleiding van de voorgenomen in gebruikname van een nieuwe groepsruimte, is het advies 
het aantal kindplaatsen te wijzigen naar 55. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen de Wet kinderopvang  gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 
  
Tijdens dit onderzoek is onderzocht of  het pedagogisch beleidsplan onder andere de werkwijze in 
de praktijk van de opvang beschrijft, alsmede de (spel)activiteiten buiten de basisgroep. 
Daarnaast is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de 
vier wettelijke pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) in het algemeen en het 
pedagogisch beleidsplan van de organisatie. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan. Daarin is de werkwijze van de 
verschillende opvanglocaties opgenomen. 
  
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde eisen rondom de pedagogische visie,  
de uitwerking van de pedagogische basisdoelen en overige getoetste voorwaarden,  
zoals bijvoorbeeld het wenbeleid, werkwijze van de groepen en ondersteuning van de 
beroepskrachten door andere volwassenen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De uitgangspunten van het pedagogisch plan en andere (pedagogische) beleidsstukken worden 
door de houder onder de aandacht gehouden bij de beroepskrachten tijdens teamoverleg en 
gedurende of aansluitend op de opvang door feedback van de leidinggevende naar aanleiding van 
bijvoorbeeld een praktijkobservatie. 
Kits Oonlie beschikt over een pedagogisch adviseur die ook op de locaties wordt ingezet bij drukte, 
om beroepskrachten te begeleiden en om observaties uit te voeren. 
  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt.  
Hierin staan de indicatoren waarmee de uitwerking van de pedagogische basisdoelen in de praktijk 
wordt beoordeeld. 
Indicatoren uit dit veldinstrument worden cursief weergegeven. 
  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten weten wat 8+ers aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten daar 
in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel ontwikkelingsniveau (al pre-puber of nog 
‘middenbouwer’), de mate van zelfredzaamheid en de persoonlijke interesses van de 8+er.  
Praktijkvoorbeeld: 
De kinderen op de BSO krijgen wat meer verantwoordelijkheden naarmate ze ouder worden.  
Er is een aparte groepsruimte waar de kinderen vanaf ongeveer 8 jaar zelfstandig mogen spelen 
maar waar de beroepskrachten geregeld een kijkje komen nemen.  
De kinderen met een zelfstandigheidscontract mogen op het tweede schoolplein achter de school 
spelen, waar minder toezicht is, en eventueel ook op het voetbalveldje aan de overkant van de 
weg. 
Op het whiteboard binnen staat met kruisjes ( 1, 2 of 3 kruisjes) aangegeven wie waar mag 
spelen. De kinderen geven op dit bord aan waar ze zijn. 
  
Persoonlijke competenties  
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten.  
De activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. Kinderen 
hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en behoefte.  



 

5 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 16-11-2017 

Kits Oonlie BSO Ypestein te Heiloo 

Praktijkvoorbeeld: 
De kinderen kunnen na het eten kiezen uit verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld; buiten op 
het plein spelen, een spelletje pakken, lezen op de bank of knutselen met de aangeboden 
materialen op tafel. Er werden tijdens het inspectiebezoek stoomboten gemaakt gezien de intocht 
van Sinterklaas in het aankomende weekend. 
Een beroepskracht bood in een aparte ruimte een spel aan waarbij een kind iets mocht uitbeelden 
wat de anderen moesten raden. 
De kinderen waren allemaal met plezier bezig, de sfeer was ontspannen. 
  
Overdracht normen en waarden 
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt.  
Zij geven aan welk gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 
Praktijkvoorbeeld: 
Voor het eten aan het einde van de middag werd eerst opgeruimd. In overleg mochten sommige 
spullen blijven staan, bijvoorbeeld een spel waar kinderen nog mee verder wilden spelen. 
Tijdens het eetmoment zei een kind "Ik wil een soepstengel', daarop corrigeerde de beroepskracht 
het kind met: "Mag ik een soepstengel?" Daarna herhaalde het kind het verzoek op deze wijze. 
Aan tafel werd gesproken over regels: binnen lopen we, buiten mogen we rennen. 
 
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding 
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien 
in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van het pedagogisch 
beleid.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. de Haan) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Website (www.kitsoonlie.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, 
stagiaires en beroepskrachten in opleiding.  
Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en 
aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio) gekeken.  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid 
continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue 
screening. De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen 
werkzaam bij het kindercentrum steekproefsgewijs beoordeeld.  
De beoordeelde VOG’s voldoen aan de gestelde eisen.  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De toezichthouder heeft de diploma’s van de beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde 
documenten betreffen een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO 
kinderopvang is opgenomen.  
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De kinderen zijn verdeeld in twee basisgroepen, met elk maximaal 20 kinderen van 4 tot 13 jaar. 
Op dagen dat het kindaantal meer dan 40 bedraagt, wordt een extra groep met maximaal 16 
kinderen gevormd. Na het eetmoment kunnen de kinderen kiezen waar ze willen spelen, buiten of 
in één van de groepsruimtes. 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de  
presentielijsten van de afgelopen periode en het bijbehorende dienstrooster.  
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in 
de groep is conform de voorwaarden.  
  
Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting: 
-Springbokken 20 kinderen met 2 beroepskrachten, 
-Antilopen 20 kinderen met 2 beroepskrachten, 
-Bizons 14 kinderen met 2 beroepskrachten. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. de Haan) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties ((pedagogische) praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Website (www.kitsoonlie.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen de Wet  kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in 
een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd.  
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke 
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering 
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
In juni 2017 is de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd door de pedagogisch werkbegeleider.  
  
In de groepsruimte / buitenruimte is te zien dat maatregelen zijn genomen om risico’s te beperken, 
bijvoorbeeld: thee wordt gemengd met koud water en wordt buiten bereik van de kinderen 
neergezet, op een whiteboard in de groepsruimte is te zien welke kinderen naar welke buitenruimte 
mogen. De kinderen geven op het whiteboard aan wanneer zij naar buiten gaan. 
Er zijn schoonmaaklijsten, takenlijsten en ongevallenregistraties aanwezig op locatie.  
  
In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. 
Op grond van de gesprekken en de observatie van de praktijk op de groep, is geconcludeerd dat de 
beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste 
wijze in praktijk brengen. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. de Haan) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties ((pedagogische) praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Veiligheidsverslag 
 Gezondheidsverslag 
 Huisregels/groepsregels 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante 
meter per kind voor de binnen- en de buitenruimte. Ook de inrichting van de ruimten is van belang 
om minimaal te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende speeloppervlak en 
voor passend ingerichte ruimtes voor kinderen om te kunnen spelen en rusten,  
in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
 
Binnenruimte 
 
De groep Bizons zal vanaf januari 2018 verhuizen naar een ander lokaal op de eerste verdieping. 
De huidige ruimte op de begane grond zal dan niet meer door Kits Oonlie worden gebruikt. 
De afmeting van de ruimte is: 52,7 m². Dit is voldoende voor de opvang van 15 kinderen. 
De nieuwe ruimte is opgeknapt, er zijn koven aangebracht rond de radiator, folie zal op de ramen 
worden aangebracht. De keuken is geplaatst. 
  
Zodra de huurovereenkomst rond is zal de ruimte verder worden ingericht voor de opvang van de 
kinderen vanaf 8 jaar. Er dient dan een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid in deze ruimte 
worden gemaakt.  
Het gebruik van deze ruimte zal tijdens het volgend jaarlijks onderzoek nader worden beoordeeld. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties ((pedagogische) praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Website (www.kitsoonlie.nl) 
 Plattegrond 
 mailcontact houder 
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Ouderrecht 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen betreffende de wijze waarop de houder de ouders 
betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van 
zaken in het kindercentrum en over minimaal het meest recente inspectiebezoek van de GGD.  
  
Indien sprake is van méér dan 50 geplaatste kinderen op een kindercentrum (dit kan dagopvang 
en buitenschoolse opvang op één adres zijn) of méér dan 50 gekoppelde gastouders dan moet dat 
in de vorm van een geïnstalleerde oudercommissie. 
Tijdens de inspectie is beoordeeld of er een oudercommissie is ingesteld en of de oudercommissie 
door de houder in de gelegenheid gesteld is om haar eigen werkwijze te bepalen.   
  
 
Oudercommissie 
 
Begin dit jaar heeft de toezichthouder de houder een vragenlijst voor de oudercommissie 
toegestuurd, met het verzoek deze ingevuld retour te zenden.  
Dit heeft de oudercommissie niet gedaan. Ook na een herhaald verzoek, na het inspectiebezoek,  
is geen vragenlijst ontvangen door de toezichthouder. 
De voorwaarde met betrekking tot de werkwijze kan daarom niet worden beoordeeld. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. de Haan) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Website (www.kitsoonlie.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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) 

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) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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)  
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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) 

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) 

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) 

 

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 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) 
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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) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kits Oonlie BSO Ypestein 
Website : http://www.kits-oonlie.nl 
Aantal kindplaatsen : 56 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kits Oonlie B.V. 
Adres houder : De Hoefsmid 9 
Postcode en plaats : 1851 PZ Heiloo 
Website : www.kits-oonlie.nl 
KvK nummer : 37093303 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 
Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw A. Veldhuis 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Heiloo 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 1850 AA HEILOO 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport 
Hoor en wederhoor 

: 07-12-2017 
: 07-12-2017 

Zienswijze houder : 07-12-2017 
Vaststelling inspectierapport : 12-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 13-12-2017 
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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. 
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