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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. 
Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op de locatie 'SNO Barneveld' van toepassing zijn, 
beoordeeld. 
  

De houder, locatieleider en beroepskrachten hebben de vragen van de toezichthouder beantwoord. 
  
Oudercommissie 
De houder heeft een oudercommissie (OC) ingesteld die uit 3 leden bestaat. Op 30 augustus heeft 

de toezichthouder een vragenlijst naar de leden gestuurd. De vragenlijst is geretourneerd op 12 
september. De mening van het OC-lid is in het rapport verwerkt.  
  

 
Beschouwing 
  
Feiten over SNO Barneveld 
SNO staat voor Sportieve Naschoolse Opvang. De houder biedt, behalve in Barneveld, ook 
Sportieve Naschoolse Opvang aan op locaties in Woudenberg en Leusden. In Barneveld is per 
dag plaats voor maximaal 30 kinderen van 4 t/m 12 jaar. Bij SNO zijn de activiteiten veelal gericht 

op sport en spel. De beroepskrachten en kinderen maken gebruik van de kantine, de 
bestuurskamer, de buitenruimte en het sportveld van korfbalvereniging ODIK. 
  
Inspectiegeschiedenis 

 Tijdens het onderzoek na registratie van 22 september 2016 was er sprake van handhaving 
binnen de domeinen 'Veiligheid en gezondheid' en 'Ouderrecht'. SNO was toen nog gehuisvest 
op de Barnseweg. 

 Tijdens het nader onderzoek van 5 december 2016 bleek dat de houder de tekortkomingen 
had weggewerkt. 

 Tijdens het onderzoek voor registratie op 20 februari 2017 voldeed de houder aan alle gestelde 
eisen. Er is binnen het domein 'Veiligheid en gezondheid' wel gebruik gemaakt van 
'herstelaanbod'. 

  
Belangrijke bevindingen 

De beroepskrachten richten de kantine iedere opvangdag opnieuw in door op verschillende plekken 
kleden, knutselmateriaal en spelletjes neer te leggen. Buiten staan 4 picknicktafels onder een 
afdak en is een klein speeltoestel te vinden. Als het mooi weer is, leggen de beroepskrachten de 
spelletjes en het knutselmateriaal klaar op deze picknicktafels. 

  
De houder heeft in de binnen- en buitenruimte naar de veiligheids- en gezondheidsrisico's gekeken. 

Op het moment dat de aangrenzende hockeyclub start met verbouwingen, zal de houder opnieuw 
naar de risico's kijken. De toegangsdeur van de kantine komt dan op een andere plaats te zitten, 
waardoor de kinderen op een andere manier het terrein op zullen komen. De beroepskracht zal de 
kinderen steeds duidelijk maken waar zij wel en niet mogen komen. 
  
Oudercommissie 
Uit de antwoorden die het lid van de oudercommissie heeft gegeven, blijkt dat zij tevreden is over 

de samenwerking met de houder. De informatievoorziening is goed, evenals de kwaliteit van de 
geboden opvang. 
  
Herstelaanbod 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' heeft de houder de mogelijkheid gekregen om via 
'Herstelaanbod' alsnog aan een voorwaarde te voldoen. Het gaat om een voorwaarde bij het 
inspectie-item 'Pedagogisch beleid'. Bij dit inspectie-item is meer informatie te vinden. 

  
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
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Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties beoordeeld: 
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 

  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum (versie januari 2015). De cursief gedrukte tekst onder het kopje 
'pedagogische praktijk' is afkomstig uit dit document. De toezichthouder heeft ook bekeken of de 
inhoud van het pedagogisch beleidsplan aan de gestelde eisen voldoet. 
  

Toen de toezichthouder arriveerde, had één van de beroepskrachten al een paar kinderen 
opgehaald. Deze kinderen waren buiten op de picknicktafels spelletjes aan het doen. Twee 
beroepskrachten speelden mee. Een oudere jongen was aan het overschieten met één van de 
beroepskrachten. Ze probeerden de bal in een grote container te mikken. Op een gegeven moment 
vertrokken drie van de vier beroepskrachten om andere kinderen uit school te halen. Toen 
iedereen er was, mochten de kinderen zich nog even uitleven voordat ze aan tafel wat te eten en 
te drinken kregen. Eén van de beroepskrachten vertelde hoe het programma voor die middag eruit 

zou gaan zien: 'Levend Stratego' in het bos voor de 'All Stars' en 'Vuur, Water, Spons' voor de 'Mini 
Stars'. Twee beroepskrachten gingen mee naar het nabijgelegen bos; één beroepskracht bleef op 
het sportcomplex voor het andere spel. De toezichthouder is tijdens de activiteiten weggegaan. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft een pedagogische visie geformuleerd voor alle locaties van SNO. Deze visie is 
uitgewerkt in een beleidsplan met locatiespecifieke informatie. 
  
In de pedagogische visie en het pedagogisch beleidsplan is onder andere de volgende informatie 
opgenomen: 
 Visie op de pedagogische praktijk: emotionele veiligheid, ontwikkeling van de persoonlijke en 

de sociale competenties, de overdracht van normen en waarden. 

 Informatie over de BSO, bijvoorbeeld de werkwijze, groepsgrootte en leeftijdsopbouw van de 
basisgroepen. 

 Het wenbeleid. 
 De achterwachtregeling. 
  
De beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen was 

niet in overeenstemming met de praktijksituatie. 
  
Herstelaanbod 
De houder heeft de mogelijkheid gekregen om via herstelaanbod de beschrijving van de (werkwijze 
van) de basisgroepen aan te passen. Deze beschrijving moet in overeenstemming zijn met de 
manier waarop de beroepskrachten in de praktijk werken. Binnen de gestelde termijn heeft de 

houder gezorgd voor een actuele, realistische beschrijving die aan de gestelde eisen voldoet. 
  

Conclusie 
De pedagogische visie en het pedagogisch beleidsplan voldoen aan de gestelde eisen. 
  
 
 

Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
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De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan door:  
 Dagelijks te overleggen voordat de kinderen uit school komen (13.30 uur). Er is een vaste 

agenda voor dit overleg. De beroepskrachten nemen de dag met elkaar door. De locatieleider 
die ook als beroepskracht op de groep werkzaam is, is hierbij aanwezig. 

 Thema's te bespreken aan de hand van casussen. De meest recente casus ging over 
grensoverschrijdend gedrag. Alle beroepskrachten doen hieraan mee. De locatieleider neemt 
het initiatief. 

 Huisregels voor binnen en buiten op te stellen en in de groepsruimte op te hangen. 
  
Emotionele veiligheid 
  

Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en 
ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. 

De beroepskrachten sluiten (meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die 
individuele kinderen aangeven [...]'. 
  
In de praktijk: 

Voorbeelden waaruit bovenstaande blijkt: 
 Twee meisjes hebben een knuffel bij zich. Als de beroepskracht wil beginnen met het spel, zegt 

ze: 'De knuffels mogen aan tafel blijven en naar ons kijken'. De meisjes laten hun knuffels 
zonder problemen achter. 

 Zie 'normen en waarden' bij het voorbeeld: 'klaarleggen memorykaartjes'. 
 Als een jongen met de bal tegen de muur aan het schieten is en ook de ramen raakt: 'Hé 

vriendelijke vriend, pas je op voor de ramen? Neem die muur, daar zitten geen ramen'. 

 Als een kind binnenkomt en opmerkt dat hij de hele dag heeft gehuild, dan zegt de 
beroepskracht: 'Dat is niet zo fijn. Je had ook heel slecht geslapen, zei mama'. Even later haalt 
een gastouder de jongen op, zodat hij kan uitrusten. De beroepskracht legt het later aan de 

kinderen uit: '... (naam kind) was erg moe. Hij had bijna niet geslapen en is daarom eerder 
opgehaald'. 

 De kinderen van basisgroep 'All Stars' zijn op weg naar het bos. De 'Mini Stars' zitten aan tafel 
met de beroepskracht. Een kind dat net jarig is geweest, krijgt uitgebreid de gelegenheid om 

daar iets over te vertellen. De beroepskracht stelt gerichte vragen. Vervolgens mogen alle 
kinderen iets vertellen. De beroepskracht vraagt aan ieder kind afzonderlijk: 'Heb jij nog iets 
leuks gedaan in het weekend?'. 

  
Persoonlijke competentie 
  

Uit het pedagogisch veldinstrument: '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'. 
  
In de praktijk: 
Er is sprake van een vaste indeling van de middag. Alle kinderen krijgen na schooltijd de 

gelegenheid om vrij te spelen, voordat zij aan tafel gaan voor het eet- en drinkmoment. Kinderen 
doen spelletjes aan de picknicktafels, spelen met hoepels, zijn aan het steppen of aan het 
voetballen. Rond 15.45 uur komt er fruit op tafel (pauze + fruit). Na de pauze volgt een uitleg over 
de (sport)activiteit van die middag. Op de dag van het onderzoek staan 'Levend Stratego' en 'Vuur, 
Water, Spons' op het programma. Als een kind graag de leiding wil nemen, dan geven de 
beroepskrachten kinderen de kans om dat te doen. Bij 'Levend Stratego' nam één van de jongens 
bijvoorbeeld de leiding. De kinderen vinden de aangeboden activiteiten leuk om te doen, zo blijkt 

tijdens de observatie. Ze rennen, lachen en zijn fanatiek bezig. 
  
Sociale competentie 

  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en 
de kinderen, en tussen de kinderen onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht 

en kind dragen beiden bij aan de inhoud en voortgang van het gesprek [...]'. 
  
In de praktijk: 
Als de kinderen net uit school gekomen zijn, hebben de beroepskrachten persoonlijke aandacht 
voor de kinderen en kunnen de kinderen van alles met de beroepskrachten delen. De gesprekken 
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gaan, tijdens de observatie, vooral over de activiteiten die kinderen en beroepskrachten samen aan 
het doen zijn. 
  
Tijdens het fruitmoment zijn de kinderen erg druk en komen er nauwelijks gesprekken tot stand.  
  

Als de 'All Stars' naar het bos gaan en de 'Mini Stars' achterblijven bij de locatie, praat de 
beroepskracht met de jonge kinderen nog een tijdje over de dingen die zij beleefd hebben. Het 
meisje dat jarig is geweest, krijgt eerst de gelegenheid om het een en ander te vertellen. De 
beroepskracht moedigt haar aan door vragen te stellen: 'Hoe oud ben je geworden? Wat heb je 
gekregen?'. Daarna stelt ze ieder kind een vraag in de trant van: 'Heb jij nog iets leuks gedaan in 
het weekend? Wat wil jij nog vertellen?'. De beroepskracht probeert er soms ook een 
groepsgesprek van te maken. Als één van de kinderen vertelt dat hij/zij een iPad heeft gekregen, 

vraagt de beroepskracht bijvoorbeeld: 'Wie hebben er een iPad? Wat voor een spelletjes doen jullie 
op de iPad?'. 

  
Overdracht van normen en waarden 
  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang 

met elkaar en de beroepskrachten, bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden 
aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten). [...]'.  
  
In de praktijk: 
Voorbeelden waaruit bovenstaande blijkt: 
 De beroepskracht kent de spelregels van een bepaald spel niet zo goed. Hij zegt: 'Ik weet niet 

goed hoe het moet. Ik kijk wel bij jullie hoe het moet'. Eén van de oudere kinderen legt de 

spelregels uit, als de beroepskracht iets vraagt. 
 Als een kind begint te huilen, omdat een ander kind iets uit handen neemt, zegt de 

beroepskracht: 'Het was zijn idee, dan mag hij het klaarzetten. Hij wil het (kaartjes memory) 

even klaarleggen'. 
 Eén van de kinderen helpt de beroepskracht bij het klaarmaken van het fruit. 
 Als een beroepskracht iets wil uitleggen, vraagt hij om stilte. De kinderen reageren niet op zijn 

verzoek. De beroepskracht: 'Ik wacht nog steeds tot het stil is'. Pas als een andere 

beroepskracht zijn stem behoorlijk verheft, worden de kinderen stil. De beroepskracht: 
'Waarom moet ik het drie keer vragen en moet ... (naam andere beroepskracht) hard praten 
om voor elkaar te krijgen dat het stil wordt? Ik vind dat niet leuk'. 

 Later moeten de kinderen nog een keer stil worden: 'Ik tel van 5 tot 0 en dan is het stil. Eens 
kijken of jullie het nu wel kunnen. En laat de bekertjes los (knijpen in plastic bekertjes maakt 
lawaai)'. De kinderen worden nu sneller stil. 

 Als kinderen door elkaar praten: 'Als je wat wilt vertellen, wat doe je dan? Vinger opsteken!'. 
  
Conclusie 

De pedagogische praktijk voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (gestuurd op 30 augustus; geretourneerd op 12 september) 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de houder) 
 Interview (gesproken met de locatieleider en de andere twee beroepskrachten) 
 Observaties (in de binnen- en buitenruimte) 
 Website (www.snobarneveld.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogische visie SNO 2017 Barneveld) 
 Pedagogisch werkplan (Beleid SNO 2017) 
  

Vaste agenda voor het dagelijks overleg 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein heeft de toezichthouder gekeken naar: 

 De beroepskwalificaties en verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten. 
 De beroepskracht-kindratio en de samenstelling van de basisgroepen op de dag van het 

onderzoek en in willekeurige andere weken. 
 Het gebruik van de voorgeschreven voertaal. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de vaste beroepskrachten voldoen aan de 

gestelde eisen en zijn gedateerd op 2 oktober 2014; 8 januari 2016 en 12 mei 2017. De drie vaste 
beroepskrachten waren op de dag van het onderzoek aan het werk. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De diploma's van de vaste beroepskrachten voldoen aan de gestelde eisen. Het gaat om de 
volgende diploma's: MBO Sport & Bewegen 4; MBO Sport- en bewegingscoördinator 4 en 
Pedagogisch Werk 4.  
 
 

Opvang in groepen 
 
Bij SNO Barneveld is dagelijks plaats voor maximaal 30 kinderen. Sport- en spelactiviteiten doen 

de kinderen in hun eigen basisgroep, namelijk in basisgroep 'Mini Stars' of basisgroep 'All Stars'. 
  
Er zijn dus 2 basisgroepen: 

 'Mini Stars' voor maximaal 10 kinderen van 4 t/m 6 jaar. 
 'All Stars' voor maximaal 20 kinderen van 7 t/m 12 jaar. 
  
Bij iedere basisgroep horen vaste beroepskrachten. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de dag van het onderzoek was de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen (= beroepskracht-kindratio) in overeenstemming met de eisen die in de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) staan: 
  
 3 beroepskrachten vingen 28 kinderen op. Tijdens het ophalen van de diverse scholen waren 

er 4 beroepskrachten aanwezig. 

  
Uit de kindaanwezigheidslijsten en het personeelsrooster blijkt dat de beroepskracht-kindratio 
in week 2 t/m 16 ook aan de gestelde eisen voldeed. 
  
 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De beroepskrachten spreken Nederlands tijdens de opvang. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (gestuurd op 30 augustus; geretourneerd op 12 september) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de houder) 

 Interview (gesproken met de locatieleider en de andere twee beroepskrachten) 
 Observaties (in de binnen- en buitenruimte) 
 Website (www.snobarneveld.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (van de 3 vaste beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten (van de 3 vaste beroepskrachten) 
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 Presentielijsten (van week 2 t/m 16) 
 Personeelsrooster (van week 2 t/m 16) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de volgende documenten beoordeeld: 

  
 De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid en de manier waarop de beroepskrachten in 

de praktijk aan veiligheid en gezondheid werken. 
 De Meldcode kindermishandeling. In de praktijk is bekeken hoe de houder de kennis en het 

gebruik van de meldcode bevordert. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De houder heeft in alle ruimtes naar de risico's gekeken. De beschrijving van de risico's is in 
overeenstemming met de actuele situatie. Er is ook een plan van aanpak gemaakt. 
  
Regels 

Er zijn regels voor binnen en regels voor buiten opgesteld. De regels zijn opgenomen in het 
pedagogisch beleidsplan en hangen op het whiteboard in de groepsruimte. De beroepskrachten 
komen in de praktijk op de regels terug als dat nodig is.  
  
Risico-inventarisatie gezondheid 
De risico-inventarisatie gezondheid die voor de locatie op de Barnseweg gemaakt is, is ook van 
toepassing op de locatie 'Wethouder Rebellaan'. 

  
Beschikbaarheid risico-inventarisaties 
De beroepskrachten kunnen over de inventarisaties en het plan van aanpak beschikken via een 

laptop. Ze moeten dan inloggen op de website van de Risicomonitor. De vastgestelde regels zijn 
uitgeprint en hangen in de groepsruimte. In de praktijk is te zien dat alle beroepskrachten rekening 
houden met de vastgestelde risico's. Zo smeren zij bijvoorbeeld alle kinderen in met 

zonnebrandcrème als zij uit school komen. Voor het eten krijgen de kinderen de opdracht om hun 
handen te wassen. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
  
 

 
Meldcode kindermishandeling 
 

De meldcode kindermishandeling bevat de volgende elementen: 
 Een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
 specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 

 specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke 
gegevens.  

  
De meldcode staat op de laptop van de locatieleider die ook als beroepskracht op de groep 
werkzaam is. Hij heeft de laptop altijd bij zich. Er is ook een uitgeprinte versie in de bestuurskamer 
neergelegd. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door bijvoorbeeld aan 

de hand van een casus te praten over grensoverschrijdend gedrag. Eén van de beroepskrachten 
vertelde dat dit onderwerp kortgeleden aan de orde was geweest naar aanleiding van het incident 
op BSO Partou in De Bilt. 
  

Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (gestuurd op 30 augustus; geretourneerd op 12 september) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de houder) 
 Interview (gesproken met de locatieleider en de andere twee beroepskrachten) 
 Observaties (in de binnen- en buitenruimte) 
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 Risico-inventarisatie veiligheid (van 2 maart 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (april 2016) 
 Actieplan veiligheid (Plan van aanpak ODIK van 2 maart 2017) 
 Huisregels/groepsregels (regels voor binnen en buiten) 
 Meldcode kindermishandeling (versie 2015/2016) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters dat per kind beschikbaar is en om de inrichting van de ruimten. 
  
  
 
Binnenruimte 
 

Oppervlakte 
De kantine heeft een oppervlakte van 111 m². Als er 30 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn, is er 
voor ieder kind dus minimaal 3,5 m² beschikbaar. De kinderen mogen ook in de bestuurskamer 

spelen. 
  
Inrichting 
De houder maakt gebruik van de kantine van korfbalvereniging ODIK. Leden van ODIK, een 

popkoor, een kerk en een klaverjasclub maken in de avonduren ook gebruik van deze ruimte. De 
houder kan de ruimte dan ook niet permanent inrichten. De beroepskrachten richten, voordat de 
kinderen uit school komen, de ruimte in. Zij creëren speelplekken en leggen 
spelletjes/knutselmateriaal op de tafels. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
Er is meer dan voldoende buitenruimte beschikbaar voor de kinderen. Grenzend aan de kantine is 
de buitenruimte voor een deel overkapt met (zonne)schermen, zodat de kinderen daar aan de 

picknicktafels bijvoorbeeld kunnen eten en drinken. Als het mooi weer is, leggen de 
beroepskrachten spelletjes en knutselmateriaal op de tafels. De kinderen mogen in de 
aangrenzende buitenruimte spelen en sporten op het sportveld van de korfbalvereniging. Tijdens 

het onderzoek speelden de kinderen met hoepels en ballen op het betegelde gedeelte van de 
buitenruimte. Een aantal kinderen was aan het steppen. Op de picknicktafels deden de kinderen 
bordspelletjes. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (gestuurd op 30 augustus; geretourneerd op 12 september) 

 Observaties (in de binnen- en buitenruimte) 
 Website (www.snobarneveld.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogische visie SNO 2017 Barneveld) 

 Pedagogisch werkplan (Beleid SNO 2017) 
  
Rapport van het onderzoek voor registratie d.d. 20 februari 2017. 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie bij het beleid betrekt 

en over het beleid informeert. De klachtenprocedure van de buitenschoolse opvang is ook bekeken. 
  
  
 
Informatie 
 

Ouders ontvangen op verschillende manieren informatie over het beleid van de naschoolse opvang: 
 Via de website: www.snobarneveld.nl. 
 Door middel van een oudermap (pedagogisch beleid). 

 Tijdens het intakegesprek. 
 Via nieuwsbrieven die ouders per mail ontvangen. 
  
De leden van de oudercommissie zijn tevreden over de manier waarop de houder de ouders van 

informatie voorziet, zo blijkt uit antwoorden die het OC-lid heeft gegeven op de vragen (zie 
'Beschouwing'). 
  
Op de website van SNO Barneveld is het meest recente inspectierapport te vinden. Informatie over 
de klachtenprocedure staat ook op de website. Via het contactformulier kunnen ouders een klacht 
indienen. Links naar het contactformulier, de klachtenregeling en de geschillencommissie zijn 
opgenomen in de tekst die onder het tabblad 'algemeen/klachten' staat. 

 
 
Oudercommissie 

 
De houder heeft een oudercommissie ingesteld die uit 3 leden bestaat en heeft een reglement 
oudercommissie vastgesteld dat aan de gestelde eisen voldoet. Het lid van de oudercommissie dat 

de vragen heeft beantwoord, geeft aan dat zij tevreden is over de informatievoorziening en de 
kwaliteit van de geboden opvang. 
 
 
Klachten en geschillen 
 
Klachtenregeling 

De houder heeft een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten en heeft deze regeling 
schriftelijk vastgelegd. De toezichthouder heeft de klachtenregeling per mail ontvangen. De tekst 
van deze regeling is ook terug te vinden op de website, zodat ouders kunnen lezen hoe de regeling 

in elkaar zit. De inhoud voldoet aan de eisen die in de Wet kinderopvang staan. Op de website 
heeft de houder links gemaakt naar het contactformulier voor het indienen van een klacht, naar de 
klachtenregeling en naar de website van de geschillencommissie. 
  

Geschillencommissie 
De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie. 
 
Klachtenjaarverslag 
Aangezien er in 2016 geen klachten zijn ingediend, hoefde de houder geen jaarverslag klachten op 

te stellen. De voorwaarden die betrekking hebben op het klachtenjaarverslag, zijn daarom op 'niet 
beoordeeld' gezet.   
 
Conclusie 

De houder voldoet binnen het domein 'Ouderrecht' aan de getoetste voorwaarden.  
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (gestuurd op 30 augustus; geretourneerd op 12 september) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de houder) 
 Interview (gesproken met de locatieleider en de andere twee beroepskrachten) 
 Reglement oudercommissie (SNO Barneveld versie 1.2 d.d. 1 juni 2016) 
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 Website (www.snobarneveld.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogische visie SNO 2017 Barneveld) 
 Klachtenregeling (Model intern Klachtreglement) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(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 a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 6 en 7 en art 7 lid 1c Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(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 d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(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 e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f 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) 

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) 
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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) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 

houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de 
vaste basisgroep. 
(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 11 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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 

slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije 

middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens 

de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(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) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(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) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(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) 

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) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 

specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(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; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling 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) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(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; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
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) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 

beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in 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 afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder 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. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 

adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : SNO Barneveld 

Website : http://www.snobarneveld.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Neemt deel aan pilot(s) 
Pilot(s) 

 
 

Herstelaanbod 
 

 

Gegevens houder 

Naam houder : SNO Barneveld 
Adres houder : Stationsweg Oost 164 
Postcode en plaats : 3931EW Woudenberg 
KvK nummer : 66205816 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Miriam Rogmans 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Barneveld 

Adres : Postbus 63 
Postcode en plaats : 3770AB BARNEVELD 
 
Planning 
Datum inspectie : 29-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-09-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-09-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 22-09-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


