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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.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht. Op basis van het risicoprofiel, de inspectiegeschiedenis en de daarop gebaseerde
keuze van inspectie-items door de toezichthouder, zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald.
Deze onderzoeksactiviteiten richten zich tijdens dit onderzoek bij deze specifieke locatie op:
•
•
•
•
•
•

Enkel item m.b.t. de pedagogische kwaliteit
Controle van de verklaringen omtrent het gedrag en het Personenregister Kinderopvang.
Opleidingseisen
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker
Veiligheid en gezondheid
Ouderrecht

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. U leest de bevindingen in dit
rapport.
Feiten over het kindercentrum
BSO 'Het Klavertje 2de' is een locatie van de houder 'S.M.N. Kalteren'. De BSO was eerst gevestigd
in een basisschool in de Arnhemse wijk 'Elderveld'. Op 17 februari 2020 is de houder van start
gegaan op de nieuwe locatie in de wijk 'Schuytgraaf'. Per dag is er plaats voor maximaal 27
kinderen van 4 t/m 12 jaar oud. De houder heeft de beschikking gekregen over een aantal ruimtes
in het gebouw van de stichting 'Huiskamer van Schuytgraaf'. Eén van de ruimtes is een
multifunctionele ruimte: meerdere organisaties maken gebruik van deze ruimte. Er is geen sprake
van een aangrenzende buitenruimte. De beroepskrachten kunnen gebruik maken van een
nabijgelegen speelveld in de buurt. De kinderen lopen daar altijd onder begeleiding van een
beroepskracht naar toe.
Onderzoek geschiedenis
•
Tijdens het onderzoek voor registratie van 6 februari 2019 voldeed de houder aan alle gestelde
eisen.
•
Tijdens het onderzoek na registratie van 9 juli 2020 heeft de houder gebruik gemaakt van het
herstelaanbod. Daarna voldeed de houder aan alle gestelde eisen.
•
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 06 juli 2021 voldeed de houder niet aan alle gestelde eisen
binnen het domein 'Personeel en groepen'.
Bevindingen op hoofdlijnen
Het bezoek aan BSO Het Klavertje 2de vond plaats op een donderdagmiddag. De toezichthouder
heeft de groep geobserveerd en heeft met de aanwezige beroepskrachten en houder gesproken. De
houder heeft de toezichthouder van alle documenten voorzien.
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Herstelaanbod
De houder heeft herstelaanbod gekregen binnen de domeinen 'Veiligheid en gezondheid' en
'Ouderrecht'. Binnen de hersteltermijn is de tekortkoming binnen het beleid veiligheid en
gezondheid opgeheven en is het meest recente inspectierapport zichtbaar op de website van BSO
Het Klavertje 2de.
Een uitgebreide beschrijving staat beschreven in het inspectierapport.
Conclusie
BSO Het Klavertje 2de voldoet, na herstelaanbod, aan de getoetste voorwaarden van de Wet
kinderopvang.

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 hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat.
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten volgens het pedagogisch beleid handelen.
Tijdens de observatie ziet de toezichthouder dat de vier pedagogische basisdoelen van RiksenWalraven aan bod komen tijdens het opvangen van de kinderen. Enkele voorbeelden:
•
•

•

Tijdens het eet- en drinkmoment zijn de beroepskrachten met de kinderen in interactie. Er
wordt gesproken over hoe de dag op school was.
Daarnaast ziet de toezichthouder dat de beroepskrachten activiteiten organiseren voor de
kinderen. Zoals bijvoorbeeld spelen met een groot doek. Kinderen die willen kunnen meedoen
aan de activiteit.
Aan het eind van de dag mogen de kinderen nog iets lekkers. De beroepskracht kiest een kind
uit die het lekkers mag uitdelen aan de andere kinderen.

Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat zij op de hoogte zijn van de
inhoud van het beleid.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen
•

Pedagogisch beleidsplan (Het Klavertje maart 2022)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
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
In maart 2022 is een nieuwe beroepskracht gestart bij BSO Het Klavertje 2de. In november zijn
twee stagiaires gestart bij BSO Het Klavertje 2de. Allen hebben zich geregistreerd in het
Personenregister Kinderopvang. Zij zijn ook gekoppeld aan de houder.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Opleidingseisen
Sinds het laatste onderzoek is er één nieuwe beroepskracht gestart bij BSO Het Klavertje. Zij heeft
een passend diploma zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarde.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker in.
De pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet voor:
•
•

Het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
Het opstellen, aanpassen en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens.

De houder heeft een urenverdeling van de pedagogisch beleidsmedewerker opgesteld. Hieruit blijkt
dat:
•
•

De urenverdeling jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk is opgesteld.
Dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt.

Uit gesprek met een beroepskracht blijkt dat zij in 2021 is gecoacht door een pedagogisch
beleidsmedewerker/coach.
•
•
•

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft geobserveerd.
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft één op één gesprekken gevoerd.
De beroepskracht kon met pedagogische vragen bij de pedagogisch beleidsmedewerker/coach
terecht.
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In 2022 ligt de focus van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach op:
•
•
•

Interactievaardigheden: het begeleiden van interacties tussen kinderen.
Gezonde kinderopvang met extra aandacht voor de beweegactiviteiten.
Groepsproces.

Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (met de aanwezige beroepskracht)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Pedagogisch werkplan
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Beschikbare uren coaching en uren
beleidsmedewerker 2022)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder gebruikt een veiligheids-en gezondheidsbeleid; BSO Het Klavertje, versie maart 2022.
De houder beschrijft hierin onder andere de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

Een algemene beschrijving van de manier waarop kinderen leren om te gaan met kleine
risico's (veiligheid en gezondheid)
De achterwachtregeling
De manier waarop de houder het beleid actueel houdt
Dat de houder het beleid regelmatig evalueert en zo nodig aanpast

Een aantal punten ontbreken in het beleid veiligheid en gezondheid:
•
•

•
•

•
•

Belangrijkste risico's (veiligheid en gezondheid)
In het beleid worden een aantal belangrijke risico's beschreven met betrekking tot de fysieke
veiligheid en de maatregelen die genomen worden om de risico's zoveel mogelijk te beperken.
BSO Het Klavertje 2de heeft geen aangrenzende buitenruimte. Wanneer de beroepskrachten
met de kinderen buiten willen spelen gaan zij met de kinderen naar een speeltuin in de buurt.
De risico's die dit uitje met zich mee brengen en de maatregelen die worden genomen staan
niet beschreven in het beleid veiligheid en gezondheid.
Grensoverschrijdend gedrag
Het risico op grensoverschrijdend gedrag en een aantal maatregelen die daar tegen genomen
worden staan beschreven in het beleid. De maatregel dat de beroepskrachten gebruik maken
van de meldcode kindermishandeling staat niet beschreven.
De manier waarop alle werkzame volwassenen het beleid kunnen lezen
In het beleid veiligheid en gezondheid staat niet beschreven hoe het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor de beroepskrachten, stagiaires en ouders.

De houder heeft herstelaanbod gekregen om bovenstaande punten in het beleid veiligheid en
gezondheid te beschrijven. Binnen de hersteltermijn heeft de houder de tekortkomingen
opgeheven.
Tevens is met de houder besproken dat de voordeur altijd dicht is wanneer er kinderen op de BSO
opgevangen worden. Dit in verband met de veiligheid.
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De houder zorgt ervoor dat er tijdens de opvang in ieder geval één volwassen persoon aanwezig is
die in het bezit is van een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen.
Conclusie
De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder
Interview anders namelijk: (met de aanwezige beroepskracht)
Observatie(s)
EHBO certifica(a)t(en)
Beleid achterwacht
Beleid veiligheid- en gezondheid (BSO Het Klavertje, Maart 2022/mei)
Personeelsrooster
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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 de ouders over het te voeren beleid en de klachtenregeling middels het
intakegesprek. Op BSO Het Klavertje 2de liggen verschillende documenten die ouders in mogen
zien wanneer zij daar behoefte aan hebben. Wanneer er wijzigingen zijn in het beleid zullen ouders
hiervan per mail op de hoogte worden gesteld.
De website van BSO Het Klavertje 2de werkt niet naar behoren. Daardoor is het meest recente
inspectierapport niet in te zien op de website van BSO Het Klavertje 2de. De houder heeft hiervoor
herstelaanbod gekregen. Binnen de hersteltermijn heeft de houder de tekortkoming opgeheven. De
website werkt weer naar behoren.
Conclusie
De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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)

Oudercommissie
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Dit reglement voldoet aan de
voorwaarden. Voor deze locatie is momenteel geen volledige oudercommissie ingesteld. Op dit
moment bestaat de oudercommissie uit één ouder. De houder vertelt dat een andere ouder heeft
toegezegd binnenkort toe te treden tot de oudercommissie. Dan zal er weer een
officiële oudercommissie bestaan.
Op 22-02-2022 heeft er een vergadering plaats gevonden met de ouder uit de oudercommissie en
de houder. Een tweede ouder was afwezig. De toezichthouder heeft als bewijs de notulen van deze
vergadering ingezien.
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Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Klachten en geschillen
Voor de interne afhandeling van klachten heeft de houder een klachtenregeling.
Voor de externe afhandeling van klachten is de houder aangesloten bij een door de minister van
Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie.
De houder brengt de klachtenregelingen op passende wijze onder de aandacht van ouders en
handelt volgens deze regeling.

Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder
Reglement oudercommissie
Notulen oudercommissie
Website (www.bso-hetklavertje.nl)
Pedagogisch beleidsplan (Het Klavertje maart 2022)
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)
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)
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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 )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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 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 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
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samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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 beroepskrachtkindratio 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang)
Ouderrecht
Informatie
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 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 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)
Oudercommissie
De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel
1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement
oudercommissie vastgesteld.
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang)
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Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent:
- het aantal leden;
- de wijze waarop de leden worden gekozen;
- de zittingsduur van de leden.
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang)
Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de
oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming
van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang)
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)
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;
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- 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

: Het Klavertje 2de

Website

: http://www.bso-hetklavertje.nl

Aantal kindplaatsen

: 27

Gegevens houder
Naam houder

: Sandra Maria Natascha Kalteren

KvK nummer

: 09130910

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Adres

: Postbus 5364

Postcode en plaats

: 6802 EJ Arnhem

Telefoonnummer

: 0800-8446000

Onderzoek uitgevoerd door

: Krista de Boer

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Arnhem

Adres

: Postbus 9029

Postcode en plaats

: 6800 EL ARNHEM
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Planning
Datum inspectie

: 07-04-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 12-05-2022

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 19-05-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 19-05-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 19-05-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 26-05-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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