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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 onderzoek na registratie. 
Dit onderzoek bij buitenschoolse opvang SNO heeft plaats gevonden binnen drie maanden na 
registratie. Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn, 
beoordeeld. 

  
Tijdens de inspectie is gesproken met de locatieleider en de houder. Enkele documenten zijn 
ingezien op de locatie (verklaringen omtrent gedrag,  diploma's en protocollen met betrekking tot 
de veiligheid en gezondheid). Ook zijn documenten nagezonden (meldcode kindermishandeling, 
reglement oudercommissie, risico-inventarisatie veiligheid, risico-inventarisatie gezondheid en de 

klachtenregeling.  

 
Beschouwing 

SNO Barneveld is een buitenschoolse opvang. De houder biedt Sportieve Naschoolse Opvang (SNO) 
op nog twee andere locaties (SNO Woudenberg en SNO Leusden). SNO Barneveld biedt opvang, 
aan in eerste instantie maximaal 20 kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar. Bij 
SNO is de opvang veelal buiten, waarbij de activiteiten gericht zijn op sport en spel. Het terrein 
van een voetbalvereniging is het speelterrein. De kantine van de vereniging wordt gebruikt en 
is ingericht als groepsruimte.         

  
Inspectiegeschiedenis 
Het onderzoek voor registratie heeft plaats gevonden op 10-05-2016. De conclusie van de 
toezichthouder was dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Bevindingen inspectieonderzoek 

Tijdens dit onderzoek blijkt dat de buitenschoolse opvang nog groeiende is qua kindaantallen. Men 
biedt op dit moment aan maximaal 10 kinderen per dag opvang.   
  
Conclusie  
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat aan nog niet alle getoetste voorwaarden uit de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt voldaan. 
Het betreft; 

- domein: veiligheid en gezondheid 
- domein: ouderrecht 
In het rapport is bij de betreffende domeinen meer informatie te vinden. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Er wordt niet voldaan aan de volgende onderzoeks-items: 
 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 houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de 
beschreven eisen.(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 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 wordt afgehandeld; - de klacht, uiterlijk zes 
weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; - 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) 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en 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 hieronder is afkomstig 
uit dit document. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan 
gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 

  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Buitenschoolse opvang SNO beschikt over een pedagogisch beleidsplan "Pedagogisch Visie 
SNO". Het pedagogisch beleidsplan geeft een beschrijving van de werkwijze van de BSO. 

  
In het pedagogisch beleidsplan is onder is onder andere de volgende informatie opgenomen; 

 visie op de competenties; emotionele veiligheid, ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale 
competenties, de overdracht van normen en waarden; 

 informatie over de bso zoals, de werkwijze, de groepsgrootte en de leeftijdsopbouw van de 
basisgroep; 

 het wenbeleid; 
 de achterwachtregeling. 
 
Conclusie: 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de observatie blijkt dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het 

pedagogische beleidsplan. 
  
Emotionele veiligheid 
"De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 

bijzonderheden (bijv. karakter, hobby, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis 
gebruikt". 
Observatie: 
- Alle kinderen worden bij de voornaam genoemd door de beroepskrachten. Ze worden op een 
enthousiaste persoonlijke manier begroet door de beroepskrachten als ze op de buitenschoolse 
opvang komen. Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskrachten vragen stellen aan de 

kinderen waaruit blijkt dat zij op de hoogte zijn wat er in het leven van de kinderen gebeurd. Ze 
tonen gepaste interesse. 
- Het is zichtbaar dat de beroepskrachten en de kinderen vertrouwd zijn met elkaar. De kinderen 

zoeken zelf contact met de beroepskrachten voor een praatje of hulp. 
  
De conclusie is dat de houder zorg draagt dat de emotionele veiligheid wordt gewaarborgd. 
  

  
Persoonlijke competentie 
"Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt". 
Observatie: 
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- De kinderen hebben verschillende sportspellen gedaan. Horden lopen, kogelstoten en 
sprinten. Een moeder komt haar kinderen ophalen. De kinderen vertellen vol trots wat ze gedaan 
hebben en laten ook zien wat ze gedaan hebben. 
  
De conclusie is dat de houder zorg draagt dat de ontwikkeling van de 

persoonlijke competenties wordt gewaarborgd. 
  
  
Sociale competentie 
Kinderen zijn deel van de groep. 
Observatie: 
-Er wordt gewacht met eten en drinken tot alle kinderen aanwezig zijn. Iedereen gaat tegelijk aan 

tafel. Er wordt onderling gekletst tussen de kinderen. Gedurende de middag wordt er in kleine 
groepjes gespeeld. Er valt niemand buiten de groep. 

  
De conclusie is dat de houder zorg draagt dat de ontwikkeling van de 
sociale competenties wordt gewaarborgd. 
  

  
Overdracht van normen en waarden 
"Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv. elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen 
laten uitpraten)". 
Observatie: 
- Een jongen komt de groepsruimte binnen. De beroepskracht ziet de jongen en zegt hé X.'. De 
jongen zegt niks terug. De beroepskracht vraagt 'zeg je niks?'. De jongen reageert hierop met 

'hoi'. 
  
De conclusie is dat de houder zorg draagt voor de overdracht van normen en waarden. 

  
  
Conclusie: 
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd, waarbij geconstateerd is dat er voldoende zorg 

wordt gedragen voor het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen. 
  
Tijdens het observeren viel op dat er minder aandacht was voor de kinderen die niet actief 
betrokken waren bij een activiteit, bijvoorbeeld omdat ze moesten wachten. Op deze momenten 
werden verschillende gedragingen van kinderen niet gezien door de 
beroepskrachten. Bijvoorbeeld elkaar plagend schoppen, spelmateriaal gebruiken en dit vervolgens 

achteloos naast je neer gooien. Kinderen werden hier niet of niet altijd direct op aangesproken. Dit 
is besproken met de beroepskracht.    
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (ontvangen d.d.: 10-06-2016) 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met dhr. J. Riezebosch, houder en 

dhr. L. de Vette, locatieleider d.d.: 22-09-2016) 
  Observaties (tijdens inspectiebezoek d.d.: 22-09-2016) 
  Pedagogisch beleidsplan (versie april 2016) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. De beroepskracht-kindratio en 
de basisgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, presentielijsten en bezettingslijsten. 
Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. Eveneens is binnen dit domein gekeken 
of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaring omtrent het gedrag van twee beroepskrachten en de stagiaire is ingezien. De 

beroepskrachten en de stagiaire beschikken allen over een verklaring die voldoet aan de gestelde 
eisen. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
Het diploma van twee beroepskrachten is ingezien. De beroepskrachten beschikken over een 
diploma die voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Opvang in groepen 

 
Buitenschoolse opvang SNO Barneveld heeft momenteel één basisgroep. In deze basisgroep 
worden maximaal 20 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 

  
 
Conclusie: 

Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De buitenschoolse opvang is momenteel op maandag, dinsdag en donderdag geopend. Op de 
dagen dat de BSO geopend is zijn er maximaal 10 kinderen. Er is altijd (minimaal) één 

beroepskracht met een stagiaire aanwezig.  
  
In de planning is aangegeven dat vanaf oktober 2016 meer dan 10 kinderen aanwezig zijn. Een 

tweede beroepskracht wordt dan ingezet. 
  
Conclusie: 
Er waren voldoende beroepskrachten aanwezig in verhouding tot het aantal aanwezige 

kinderen. Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Er wordt Nederlands gesproken tijdens de opvang. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (ontvangen d.d.: 10-06-2016) 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met dhr. J. Riezebosch, houder en 

dhr. L. de Vette, locatieleider d.d.: 22-09-2016) 
  Observaties (tijdens inspectiebezoek d.d.: 22-09-2016) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 
  Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de documenten over de veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud en 

uitvoering. Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk 
is gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de 
mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
Er is een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uitgevoerd in april 2016. 
Voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie is gebruik gemaakt van de Risico-monitor 

Kinderopvang. Per ruimte is geïnventariseerd welke risico's er zijn op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. In de risico-inventarisatie is vastgelegd welke acties genomen zijn. Tevens zijn 
afspraken vastgelegd in protocollen en huisregels.   
  

Op basis van observatie van de beroepskrachten en uit gesprekken met beroepskrachten blijkt dat 
zij op de hoogte zijn van de risico-inventarisatie. De beroepskrachten nemen maatregelen om de 
gezondheid en de veiligheid van de kinderen te waarborgen.    
  
Tijdens de inspectie viel op dat er een auto (stapvoets) langs de kantine reed. Ook is de afspraak 
dat kinderen niet in de keuken of andere ruimten in het clubgebouw mogen komen. Dat er een 
auto op het sportterrein kan rijden en de afspraak over toegang tot de keuken of andere ruimten 

wordt niet beschreven in het plan van aanpak. Ook worden in de risico-inventarisatie maatregelen 
genoemd, waarvan is aangegeven dat deze maatregelen genomen zijn. In de praktijk zijn deze 
maatregelen echter niet te nemen. 

Bijvoorbeeld: 
- Het risico bestaat dat een kind weg loopt. De afspraak is dat de beroepskrachten altijd toezicht 
houden. Dit wordt ook beschreven. Ook wordt aangegeven dat er maatregelen genomen zijn met 

betrekking tot een omheining van het buitenspeelterrein. In de praktijk is er geen sprake van een 
afsluitbaar hek om het speelterrein en zijn de beschreven maatregelen niet toepasbaar.  
  
Conclusie: 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en een risico-inventarisatie gezondheid 
opgesteld. De risico-inventarisatie gezondheid voldoet aan de gestelde voorwaarden. De 
maatregelen zoals deze zijn vastgelegd in de risico-inventarisatie veiligheid zijn niet altijd 

overeenkomstig de praktijk. Om deze reden voldoet de risico-inventarisatie veiligheid niet aan alle 
gestelde voorwaarden. 
  

  
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

 
Meldcode kindermishandeling 
 
SNO hanteert de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie juli 2013). 
Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij bekend zijn met het protocol 

kindermishandeling. De beroepskrachten kunnen signalen benoemen die kunnen duiden op 
kindermishandeling en weten zij welke maatregelen zij dienen te nemen bij een vermoeden. 
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De meldcode kindermishandeling en de sociale kaart is aangepast aan de locatie in Barneveld. 
Echter de informatie die beschreven is voor de locatie Barneveld is niet overeenkomstig de 
praktijk. Er wordt bijvoorbeeld in de sociale kaart verwezen naar de GGD in Tiel. Voor contact met 
de GGD moet contact opgenomen worden met de GGD in Arnhem. De aandachtspersoon die 
genoemd is in het protocol, is niet de aandachtspersoon voor de locatie in Barneveld.  

  
Conclusie:  
De houder heeft een meldcode kindermishandeling opgesteld. De beroepskrachten zijn hier bekend 
mee. Echter in de meldcode wordt niet verwezen naar actuele informatie die geldt voor de locatie 
in Barneveld. De meldcode zoals deze vastgesteld is voor SNO Barneveld voldoet hierdoor niet aan 
de gestelde voorwaarden.  
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (ontvangen d.d.: 10-06-2016) 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met dhr. J. Riezebosch, houder en 
dhr. L. de Vette, locatieleider d.d.: 22-09-2016) 

  Observaties (tijdens inspectiebezoek d.d.: 22-09-2016) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (versie: april 2016) 

  Risico-inventarisatie gezondheid (versie: april 2016) 
  Actieplan veiligheid (versie: april 2016) 
  Actieplan gezondheid (versie: april 2016) 
  Meldcode kindermishandeling (versie: 2015/2016, ontvangen 27-09-2016) 
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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 beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 
 
Buitenschoolse opvang SNO heeft een registratie voor 30 kindplaatsen buitenschoolse opvang. 

De kinderen worden opgevangen in de kantine van een voetbalvereniging. De kantine heeft een 
speeloppervlakte van 142 m². Dit is voldoende voor 30 kindplaatsen.  
  

Op het moment van de inspectie is de kantine ingericht met tafels en stoelen. Er ligt speelmateriaal 
klaar op tafel, zoals spelletjes, stiften en papier. Er is een hoek ingericht om te spelen. Er ligt een 
kleed. Er zijn boekjes om te lezen en speelgoed om te spelen. 
  

Conclusie: 
Er is voldoende passend ingerichte binnenspeelruimte voor de aanwezige kinderen beschikbaar.   
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De SNO maakt gebruik van het terrein van de voetbalvereniging. Er zijn verschillende sportvelden 

en een speelplek met speeltoestellen voor de kinderen beschikbaar.  
  
Conclusie: 

Voor de kinderen van de bso is voldoende passend ingerichte buitenspeelruimte beschikbaar.   
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (ontvangen d.d.: 10-06-2016) 
  Observaties (tijdens inspectiebezoek d.d.: 22-09-2016) 
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Ouderrecht 

 
Bij dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en informeert 

over het beleid. Ook is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
 
Informatie 
 
Ouders ontvangen op verschillende manieren informatie over het beleid van de opvang: 

- Website; www.snobarneveld.nl 
- Oudermap 
- Intakegesprek 

- Nieuwsbrieven 
  
In deze informatie wordt uitleg gegeven over onder andere, het pedagogisch beleid, het beleid met 
betrekking tot de veiligheid en gezondheid, de klachtenregeling en informatie met betrekking tot 

de locatie. Op de website van SNO Barneveld kan het inspectierapport ingezien worden. Via het 
contactformulier dat op de website staat kunnen ouders een klacht indienen. In de informatie over 
de klachtenprocedure worden ouders ook geïnformeerd over de Geschillencommissie Kinderopvang 
en Peuterspeelzalen.  
  
  
Conclusie: 

Ouders worden geïnformeerd over het te voeren beleid. Er wordt voldaan aan de gestelde 
voorwaarden.  
  

  
  
  

  
 
 
Oudercommissie 
 
Er is een reglement voor de oudercommissie beschikbaar. Momenteel is nog geen oudercommissie 
ingesteld. De werving van leden is gestart. De voorwaarden met betrekking tot de oudercommissie 

zijn ten tijde van dit onderzoek niet beoordeeld, de houder hoeft nog niet aan deze voorwaarden te 
voldoen.  
 

 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder beschikt over een regeling voor de afhandeling van klachten. Informatie hierover is 

onder andere in te zien op de website van SNO. Er is een beschrijving van de klachtenregeling 
opgesteld. In deze beschrijving wordt informatie gegeven over de locatie SNO Woudenberg. Het is 
niet duidelijk of de beschrijving van de regeling ook geldt voor de locatie in Barneveld. Dit wordt 
niet in de beschrijving genoemd. Tevens ontbreekt informatie, o.a. over het termijn waarbinnen 
de klacht wordt afgehandeld en hoe de klager wordt geïnformeerd over het oordeel van de 
houder.    

  
Met ingang van 01-01-2016 is een houder verplicht aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ouders en de oudercommissie kunnen terecht bij 
de geschillencommissie als men ontevreden is over de afhandeling van een klacht door de houder. 

SNO Barneveld is aangesloten bij de geschillencommissie.  
  
Conclusie: 

De houder is aangesloten bij de geschillencommissie. Informatie over de aansluiting is te lezen op 
de website van SNO. In de informatie is een korte uitleg beschreven over de wijze hoe ouders een 
klacht kunnen indienen. De informatie over de klachtenregeling is onvolledig en voldoet niet aan de 
gestelde voorwaarden. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (ontvangen d.d.: 10-06-2016) 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met dhr. J. Riezebosch, houder en 

dhr. L. de Vette, locatieleider d.d.: 22-09-2016) 
  Reglement oudercommissie (reglement oudercommissie, ontvangen d.d.: 27-09-2016) 
  Informatiemateriaal voor ouders (oudermap, ontvangen d.d.: 27-09-2016) 
  Website (www.snobarneveld.nl) 
  Klachtenregeling (beschrijving van de regeling, ontvangen d.d.: 27-09-2016) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft 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) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 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) 



 

13 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 22-09-2016 
SNO te Barneveld 

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 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 

exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(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 gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden 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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid 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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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) 



 

15 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 22-09-2016 
SNO te Barneveld 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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) 

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 welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(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) 



 

16 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 22-09-2016 
SNO te Barneveld 

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) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(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 niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(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 niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(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) 

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) 
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Klachten en geschillen 2016 

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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- 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 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 een bij de houder werkzame persoon 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 wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 



 

18 van 19 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 22-09-2016 
SNO te Barneveld 

 
Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : SNO 

Website : http://www.itssnotime.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : SNO Leusden 
Adres houder : Postbus 45 

Postcode en plaats : 3790CA Achterveld 
Website : www.snoleusden.nl 

KvK nummer : 51302047 
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 :  Suze Derksen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Barneveld 
Adres : Postbus 63 
Postcode en plaats : 3770AB BARNEVELD 

 
Planning 
Datum inspectie : 22-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 18-10-2016 
Zienswijze houder : 27-10-2016 
Vaststelling inspectierapport : 28-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-10-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-10-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 04-11-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

We hebben inhoudelijk geen op of aanmerkingen op het rapport. 
 
Graag wil ik middels deze mail je op de hoogte stellen van het feit dat de geconstateerde 

aanmerkingen zijn opgepakt. De RI veiligheid wordt opnieuw gemaakt aan de hand van de situatie 
in de praktijk, de Meldcode is aangepast zodat de juiste contact persoon er in vermeld is (L. de 
Vette ipv N. Brouwer), De sociale kaart is aangepast op de omgeving Barneveld, Huisregels mbt 
de keuken zijn aangepast naar de situatie in de praktijk, De klachtenregeling is aangepast naar de 
eisen en zal z.s.m. op de site geplaatst worden. 

 
 

 

 


