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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. 

  

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

  

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.  

 

Beschouwing  

Feiten over het kindercentrum 

BSO De Basishof valt onder KOM Kinderopvang en is een locatie met 44 kindplaatsen. De locatie 

bevindt zich in de basisschool De Sprenge. De BSO heeft 2 eigen groepsruimtes en een grote hal. 

Er heeft een praktijkobservatie en een interview op locatie plaatsgevonden met de 

beroepskrachten. Daarnaast is er mailcontact geweest met de locatieverantwoordelijke. 

  

Er is coöperatief meegewerkt aan dit inspectieonderzoek.  

  

Inspectiegeschiedenis 

• Tijdens het inspectiebezoek op 11-07-2019 heeft de toezichthouder van de GGD de gemeente 

Epe geadviseerd over te gaan tot registratie van BSO De Basishof met 44 kindplaatsen; 

• 26-11-2019: Onderzoek na registratie. De houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden; 

• 15-09-2020: Jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden; 

• In verband met de coronacrisis is de locatie in 2021 niet bezocht.  

  

Huidige bevindingen 

Uit het huidige onderzoek blijkt dat houder voldoet aan alle onderzochte kwaliteitseisen. 

  

Een toelichting is te lezen in het onderliggende rapport.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

  

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

  

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

  

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld (versie: 11-03-2022) en een 

pedagogisch werkplan (versie: 4-04-2022).  

  

Uit de observatie van de pedagogische praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het 

pedagogisch beleid van de houder.  

 

Dit blijkt onder andere uit:  

Op de BSO worden kinderen van twee verschillende scholen opgevangen. De school naast de BSO 

is om 14.00 uur uit. De andere school is om 14.30 uur uit. De beroepskrachten vertellen dat de 

kinderen uit school altijd eerst even mogen spelen voordat ze aan tafel gaan. Daarna wordt er 

gezamenlijk iets gegeten en gedronken. 

  

Hierover staat het volgende beschreven in het pedagogisch werkplan van de locatie: 

'Als kinderen op de BSO komen, zijn ze vaak moe en vol van alles wat zij hebben moeten presteren 

die dag. Kinderen kunnen overactief, geprikkeld, vol verhalen, maar ook heel stil zijn op dat 

moment. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op de BSO de tijd krijgen om bij te komen van een 

lange dag. Op de BSO is er een vast rustmoment. De kinderen eten en drinken dan met elkaar.' 

  

Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen die op de BSO binnenkomen persoonlijk worden 

begroet door de aanwezige beroepskrachten. De kinderen kiezen zelf hoe ze de middag willen 

indelen. De beroepskrachten vragen aan de kinderen waar ze die middag zin in hebben, waar ligt 

de behoefte. 
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Hierover staat het volgende beschreven in het pedagogisch werkplan van de locatie: 

'Kinderen mogen op de buitenschoolse opvang de wijze waarop ze hun vrije tijd besteden zelf 

bepalen. Het kind is vrij om wel of niet mee te doen aan een bepaald spel of activiteit. Vrije tijd 

wordt gekenmerkt door het speelse, het niet functionele bezig zijn. Bezig zijn is hierbij belangrijker 

dan presteren, het plezier staat voorop. Vrije tijd is het zelf kiezen, initiatief nemen, eigen 

interesse volgen en je mogen vervelen! Op school zijn activiteiten doelgericht, tijdens vrije tijd 

bepalen kinderen waarmee ze vermaakt willen worden. Dit sluit niet uit dat kinderen, vooral in de 

vakantieperioden, ook behoefte kunnen hebben aan georganiseerde activiteiten.' 

  

'Daarnaast vinden wij het van belang dat er een goede balans is in het aanbod tussen de 

georganiseerde activiteiten en vrij spel. Zo krijgen de kinderen ook de vrijheid om dingen uit te 

proberen, zoals zelfstandig een activiteit uitvoeren. Hierin kunnen zij altijd rekenen op 

ondersteuning van de pedagogisch medewerker.' 

  

De kinderen gaan dagelijks naar buiten. De buitenspeelruimte biedt voldoende uitdaging voor de 

kinderen van verschillende leeftijden die de BSO bezoeken. De oudere kinderen hebben meer 

vrijheden. Zij mogen zelfstandig spelen op het veld naast de school of het schoolplein van de 

school naast de BSO. 

  

In het pedagogisch beleid van de houder onder andere beschreven dat: 

'De ondersteuning die een kind nodig heeft, verandert naarmate hij groter en zelfstandiger wordt. 

Geleidelijk aan gaat het kind steeds meer zelf ondernemen. Het is dan belangrijk dat pedagogisch 

medewerkers ruimte geven voor de ontdekkingsdrang van het kind en inspelen op zijn steeds 

groter wordende behoefte aan informatie. Het is voor kinderen van belang dat de pedagogisch 

medewerkers de inhoud van hun ondersteuning steeds aanpassen aan het ontwikkelingsstadium 

van het kind. Zo wordt de zelfredzaamheid van een kind versterkt.' 

   
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten op 13-06-2022) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

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

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag 

en het personenregister kinderopvang, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is 

bepaald door te toetsen of het aangestelde personeel in het bezit is van een geldige verklaring 

omtrent het gedrag en ingeschreven staat in het personenregister kinderopvang (PRK).   

  

De aanwezige beroepskracht, de locatiemanager zijn ingeschreven in het personenregister en 

gekoppeld aan de houder. Daarbij zijn de verklaringen omtrent gedrag natuurlijke personen 

goedgekeurd. 

Opleidingseisen 

De locatieverantwoordelijke heeft een afschrift van de beroepskwalificaties van de aanwezige 

beroepskrachten overlegd aan de toezichthouder.  

Hieruit blijkt dat de beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in 

de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.   

  

Pedagogisch beleidsmedewerker 

De Pedagogisch beleidsmedewerker die voor deze locatie is aangesteld beschikt over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires  

Tijdens de onaangekondigde inspectie zijn er 21 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. 

  

De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette pedagogisch 

medewerkers is op het moment van inspectie voldoende volgens de rekentool beroepskracht-

kindratio (BKR). 

  

Uit een steekproef op de locatie blijkt uit de presentielijsten en de personeelsroosters dat er 

voldoende beroepskrachten ingezet worden voor het aantal op te vangen kinderen.  

  

Stagiaires 

Op het moment van de inspectie worden op de locatie geen stagiaires ingezet. 

  

Afwijking BKR 

In het pedagogisch werkplan staat hierover het volgende beschreven: 

  

Afwijken schooldagen 

 Basisgroep 1 en 2  Maandag  Dinsdag Donderdag 

 Begin van de dag  14.00  14.00 14.00 

 Einde van de dag  17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

  

Naast dit half uur per dag is op schoolvrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van 

toepassing als in de dagopvang. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang 

geboden wordt. De overige uren die niet benoemd zijn in dit schema zijn de uren die waarin wij 

niet afwijken van de BKR. (zie locatie rooster)   

  

Achterwacht 

In het document 'Veiligheid- en Gezondheid werkdocument Grote risico’s Locatie: Basishof ' en het 

pedagogisch werkplan van de locatie staat beschreven wie de achterwacht is als een beroepskracht 

alleen op de locatie aanwezig is.   

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers  

In het document 'berekening uren pedagogisch coach IKK en VE' staat beschreven hoe het aantal 

uren coaching en hoe het aantal uren voor pedagogisch beleidsvoornemens worden ingezet. 

  

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 

uit het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven. De cijfers komen met elkaar overeen. 

  

  Aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens de houder 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens het LRK 

1 januari 

2022 

 16 16 
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Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder  

Volgens de houder zijn er per 1-01-2022 in totaal fte beroepskrachten werkzaam binnen de 

organisatie.  

  

Berekening minimale ureninzet 

De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt bepaald door het nemen van 

de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch 

medewerkers). 

  

  50 uur X het aantal 

kindercentra 

10 x aantal Fte 

pedagogisch 

medewerkers 

Som (van 50 uur x aantal kindercentra + 

10 uur x aantal fte) = minimale 

ureninzet 

 2022  50 x 16 = 800  10 x 44,51 = 445,10  = 1245,10 uur 

  

De minimale ureninzet voor 2022 is door de houder op juiste wijze berekend op 1245,10 uur.   

  

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker 

De houder is voor 2022 voornemens om meer dan het aantal vereiste uren in te gaan zetten.  

• Voor de implementatie van pedagogische beleidsvoornemens wordt voor dit jaar 800 uur 

ingezet; 

• Voor de coaching wordt   445,12 uur per jaar ingezet; 

  

In het coachingsplan van de houder staat per maand beschreven hoe de coaching binnen de 

organisatie wordt ingezet. 

  

Of de beroepskrachten van deze locatie over 2022 coaching hebben ontvangen wordt beoordeeld 

tijdens het jaarlijkse onderzoek van 2023.  

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Tijdens de inspectie wordt Nederlands gesproken. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten op 13-06-2022) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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. 

Informatie 

De houder informeert ouders over het te voeren beleid, het afwijken van de beroepskracht-

kindratio, de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen en de 

klachtenregeling. 

 

Dit doen ze op de volgende manieren: 

• Tijdens de mondelinge overdracht; 

• Tijdens het intakegesprek; 

• Via de website; 

• Via de mail; 

• Via klantbeheer; 

• Via het pedagogisch beleid; 

• Via een nieuwsbrief. 

 

Het meest recente inspectierapport staat op de website van de houder: 

• https://www.komkinderopvang.nl/over-kom/documenten 

 

De mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen wordt op de website van 

de houder onder de aandacht van ouders gebracht. 

 

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 staat beschreven in het pedagogisch beleid/ werkplan van de locatie. Het 

pedagogisch beleidsplan van de houder is te vinden op de website. Voor de 3-uurs regeling wordt 

verwezen naar het pedagogisch werkplan van de locatie. 
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Oudercommissie 

De houder heeft op de website een oudercommissie reglement geplaatst. Deze voldoet aan de 

gestelde voorwaarden. 

  

Over het hebben van een oudercommissie heeft de locatieverantwoordelijk het volgende via de 

mail aangegeven: 

  

'KOM vindt het belangrijk dat medezeggenschap bij elke locatie vorm krijgt. De oudercommissie 

vormt een belangrijke schakel in de communicatie tussen de ouders en de organisatie. Gevraagd 

en ongevraagd denken ouders in de oudercommissie mee over allerlei beleidsmatige en praktische 

zaken: openingstijden, tarieven, voeding, pedagogiek en ook veiligheid en gezondheid. 

  

De Basishof heeft sinds het voorjaar van 2020 een oudercommissie, gezamenlijk met ouders van 

de andere BSO’ s in Vaassen. De ouder die BSO de Basishof vertegenwoordigd is pasgeleden 

gestopt. Er wordt nu druk een nieuwe ouder geworven. Zodra er een ouder is wordt dit bekend op 

de locatie (in de nieuwsbrief wordt hier geregeld aandacht aan gegeven), deze ouder zorgt er 

samen met de manager voor dat overige ouders worden geïnformeerd bij beleidsmatige en 

praktische zaken. In de nieuwsbrief staat vermeld hoe ouders contact op nemen met deze ouder en 

de oudercommissie. 

  

Tijdens intakegesprekken, oudergesprekken en ouderavonden wordt er aandacht besteedt aan het 

werven van oudercommissie leden. Ook worden er oproepen gepubliceerd via de nieuwsbrieven om 

oudercommissie leden te werven. 

Door digitale nieuwsbrieven kan KOM een beleidswijziging voorstellen en kan aan ouders expliciet 

de vraag worden gesteld wat zij van deze wijziging vinden. In de nieuwsbrief wordt aangegeven 

hoe ouders hierop kunnen reageren én voor welke datum hun reactie binnen moet zijn met 

inachtneming van een redelijke termijn. Zodra er nog één of meer ouders interesse hebben om de 

locatie te vertegenwoordigen kan er een eigen oudercommissie worden aangesteld.'  

Klachten en geschillen 

De klachtenregeling wordt door de houder op passende wijze onder de aandacht van ouders 

gebracht. De klachtenprocedure is te vinden op de website van KOM Kinderopvang, nieuwe ouders 

worden naar deze website verwezen. 

 

De houder is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende 

geschillencommissie. 

 

Klachtenprocedure 

De houder heeft een schriftelijke regeling getroffen voor de behandeling van klachten. 

De regeling voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder: 

• de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

• de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

• de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 

• de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

• de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld.  

• in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd.  
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Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten op 13-06-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Reglement oudercommissie 

• Website 

• Nieuwsbrieven 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 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) 

 

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) 
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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) 

 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit 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) 
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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) 

 
 

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) 
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Oudercommissie 

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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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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

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 is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang 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, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO De Basishof 

Website : http://www.komkinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 44 

 

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 : 13-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 11-07-2022 

Zienswijze houder : 14-07-2022 

Vaststelling inspectierapport : 14-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-07-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Zienswijze houder betreffende het inspectie onderzoek d.d. 13 juni 2022 op locatie BSO Basishof in 

Vaassen: 

  

Op 13 juni jl. is de inspecteur van de GGD op de locatie van BSO Basishof geweest voor het 

jaarlijkse inspectieonderzoek. 

  

Wij kunnen met trots zeggen dat wij over de inspectie een positief rapport ontvangen hebben van 

de inspecteur van de GGD. Onze medewerkers werken er hard aan om de kwaliteit van de opvang 

aan kinderen op deze BSO op een goed niveau te houden en het beste te doen voor de kinderen 

die aan ons worden toevertrouwd. Het is dan ook prettig in het inspectierapport te lezen dat de 

pedagogische documenten ten behoeve van het jaarlijkse onderzoek op orde zijn, zodat 

verantwoorde kinderopvang conform wet- en regelgeving geboden kan worden. 

De pedagogische praktijk is beoordeeld door een inspecteur van de GGD en de bevindingen zijn 

uitgewerkt in dit inspectierapport. 

  

Onze pedagogische medewerkers bieden een hoge mate van veiligheid aan door kinderen 

begeleiding en ondersteuning te bieden wanneer nodig, zodat kinderen zich steeds verder kunnen 

ontwikkelen naar een stukje zelfstandigheid, ook na schooltijd op de BSO. 

  

Sinds 2020 is er een oudercommissie (OC) met leden van alle BSO’ s in Vaassen samengesteld. 

Heel fijn dat er ouders zijn die mee willen denken en betrokken willen zijn bij de kwaliteit, de 

werkwijzen en ontwikkeling van de BSO’ s in Vaassen. Wij zouden graag zien dat er een ouder 

zitting neemt in de oudercommissie namens BSO De Basishof en hopen op een positieve reactie op 

onze oproep aan de ouders van BSO De Basishof. 

  

Wij danken de inspecteur van de GGD voor haar bezoek op de locatie BSO De Basishof in Vaassen. 

De samenwerking en de communicatie met de inspecteur tijdens en na de inspectie verliep erg 

prettig   

 

 

 

 

 

 

 


