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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Op 01-07-2021 is er in opdracht van de gemeente Epe een nader onderzoek uitgevoerd bij BSO de 

Basisbende. 

  

Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 25-05-2021 heeft de toezichthouder een overtreding 

geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. 

  

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde tekortkoming. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 

herstel en niet alle andere inspectie-items. 

  

Het betreft een overtreding onder het domein: 

• Ouderrecht (oudercommissie). 

  

Voortgang 

Op verzoek van de gemeente Epe is een nader onderzoek uitgevoerd. In dit rapport staan de 

bevindingen over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van de geconstateerde tekortkoming. 

Aangezien het een nader onderzoek betreft omdat de overtreding eerder is geconstateerd, bestaat 

voor houder geen mogelijkheid voor hoor-wederhoor en het indienen van een zienswijze. 

  

De handhaving acties van de gemeente hebben geleid tot het gewenste resultaat. De overtreding is 

niet langer aanwezig. 

  

Een toelichting is te lezen in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Oudercommissie 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 25-05-2021 is op de onderstaande voorwaarde onder het 

domein; Ouderrecht Item 6.2 Oudercommissie onder voorwaarde 3, de volgende tekortkoming 

geconstateerd: 

 

Bevindingen jaarlijks onderzoek 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld en deze op de website van de houder 

geplaatst onder het kopje 'Ouderparticipatie'. Daarnaast is het reglement door de 

locatieverantwoordelijke via de mail naar de toezichthouder gestuurd.  

Uit dit reglement blijkt dat de oudercommissie niet haar eigen werkwijze kan bepalen. In dit 

reglement staan regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie opgenomen. 

Er staan onder andere regels omtrent stemprocedures beschreven. Dit zijn regels over de 

werkwijze van de oudercommissie, deze horen niet in het reglement opgenomen te zijn maar in het 

“huishoudelijk reglement oudercommissie”. 

Het reglement oudercommissie voldoet niet aan de voorschriften.  

 

Nader onderzoek 

Op 01-07-2021 is er een nader onderzoek uitgevoerd op de bovenstaande voorwaarde. De houder 

heeft het aangepaste reglement op de website geplaatst. Deze is beoordeeld door de 

toezichthouder. 

  

De tekortkoming die tijdens het jaarlijks onderzoek van 25-05-2021 is geconstateerd is niet langer 

aanwezig. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Reglement oudercommissie 

• Website 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

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

oudercommissie. 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO de Basisbende 

Website : http://www.komkinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 66 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KOM Kinderopvang Op Maat B.V. 

Adres houder : de Wetstraat 25 

Postcode en plaats : 8172 CK Vaassen 

KvK nummer : 70596662 

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. S. Eising 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Epe 

Adres : Postbus 600 

Postcode en plaats : 8160 AP EPE 
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Planning 

Datum inspectie : 01-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 01-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 07-07-2021 

 

 

 

 

 

 


