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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. 
Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in 
Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ is de 
inspectie intensiviteit bepaald. 

 
Beschouwing 
Kinderopvang Banjer in Zuidhorn is een kleinschalige kinderopvang met 8 gecombineerde 
kinderdagverblijfplaatsen en buitenschoolse opvangplaatsen. De kinderen worden opgevangen in 
de woonkamer van de houder. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de inspectie van november 2014 werden er tekortkomingen geconstateerd in de domeinen 
'pedagogisch beleid', 'personeel en groepen' en 'veiligheid en gezondheid'. Op 04-02-2015 heeft er 
een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek werd er opnieuw een tekortkoming 
geconstateerd bij de verklaring omtrent gedrag. 
Op 08-04-2015 heeft er nader onderzoek plaats gevonden om de verklaring omtrent gedrag te 
toetsen. Tijdens dit nadere onderzoek werd er voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
Op 13 oktober 2015 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er zijn 
tekortkomingen geconstateerd in het domein Ouders. 
  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 5 september 2016 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er wordt 
volledig voldaan aan de getoetste wettelijk voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden betreffende de volgende documenten: 
- klachtenregeling 
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Kinderopvang Banjer te ZUIDHORN 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch werkplan waarin de visie en de werkwijze binnen Kinderopvang 
Banjer wordt beschreven. 
  
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke voorwaarden. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Bij het observeren van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk voor kindercentra en peuterspeelzalen (januari 
2015). Daarin staan beschrijvingen van de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. 
Er wordt bij het beoordelen van de observaties uitgegaan van vier pedagogische basisdoelen 
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk; 
- waarborging van emotionele veiligheid 
- ontwikkeling van persoonlijke competentie 
- ontwikkeling van sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 
  
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens het onderzoek op locatie zijn gezien: 
  
Emotionele veiligheid  
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis 
gebruikt. 
De kinderen spelen voor het huis. Eén van de kinderen speelt met de step. Een ander kind wil ook 
op de step. De pedagogisch medewerker ziet dit een geeft aan 'De bushalte, weet je nog?' 'Oh ja.' 
De pedagogisch medewerker zet een stoeltje klaar voor het kind en het kind gaat daarop zitten en 
wacht tot het andere kind een rondje heeft gemaakt met de step. Hierna wisselen de kinderen van 
beurt. 
  
Persoonlijke competentie 
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 
aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. 
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, 
in aansluiting op interesse of thematisch programma (park, winkel, boerderij, werkplaats, station). 
De kinderen spelen buiten. Er staat een grote perenboom naast het speelgebied van de kinderen. 
Hier komen veel wespen op af. De kinderen worden gewezen op de wespen door de pedagogisch 
medewerker 'doe je voorzichtig bij de perenboom. Wespen kunnen prikken als je ze plaagt. Kijken 
mag, maar niet te dichtbij.' 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Zij benoemen en belonen het als kinderen een 
(bijna) conflict zelf hebben opgelost. 
Er staat een flesje water op tafel. Een van de kinderen vraagt aan de pedagogisch medewerker of 
ze een slokje mag. Dat mag. De andere kinderen willen ook water drinken. De pedagogisch 
medewerker geeft aan dat dit prima is en dat de kinderen om de beurt wat mogen drinken. 'Als het 
water dan op is, kunnen we nieuw water halen.' 
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Overdracht van normen en waarden 
Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 
andere kinderen doen en kunnen. 
Kinderen hebben plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig uit te sluiten. 
  
Uit observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens de vier pedagogische 
basisdoelen uit de Wet kinderopvang. Ook draagt de houder zorg voor uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties (o.a. bij het buiten spelen en een eetmoment) 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten  
beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De diploma's zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Kinderopvang. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in een vaste stamgroep.  
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de observatie en het gesprek met de houder is gebleken dat er voldoende beroepskrachten 
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (de beroepskracht-kindratio). 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang wordt Nederlands gesproken. De documenten zijn geschreven in de Nederlandse 
taal. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties (o.a. bij het buiten spelen en een eetmoment) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van maximaal een jaar oud. 
De meest recente risico inventarisatie is uitgevoerd op 15 januari 2016 (gezondheid) en 31 
augustus 2016 (veiligheid). 
  
Middels een steekproef is beoordeeld of de geïnventariseerde risico's overeenkomen met de 
praktijk. Ook is beoordeeld of personen werkzaam bij kinderopvang Banjer kennis kunnen nemen 
van de vastgestelde risico inventarisatie en handelen conform protocollen en werkafspraken. 
  
Uit observatie en het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat er wordt voldaan aan de getoetste 
wettelijke voorwaarden. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een Meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen en is op de hoogte van deze Meldcode en weet hoe zij moet handelen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
De houder heeft de opvang op zodanige wijze georganiseerd dat de beroepskracht of de 
beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of 
gehoord kan worden door een andere volwassene. Dit gebeurt onder meer door; 
"... er tijdens de opvanguren een webcam aanwezig is waar de achterwacht zonder overleg op kan 
kijken. De achterwacht heeft een code ontvangen waarmee zijn op elk moment tijdens de 
opvanguren kan inloggen en mee kan kijken bij Kinderopvang Banjer." 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.  
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties (o.a. bij het buiten spelen en een eetmoment) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (31-8-16) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (15-1-16) 
  Huisregels/groepsregels 
  Meldcode kindermishandeling 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie en inrichting'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Binnenruimte 
 
De binnenspeelruimte heeft verschillende speelhoeken en is passend ingericht in overeenstemming 
met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. Er is voldoende buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (o.a. bij het buiten spelen en een eetmoment) 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'ouderrecht'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid door middel van een website. Hierop is 
ook het pedagogisch werkplan te vinden. 
  
Hiernaast informeert de houder ouders en personeel over het meest recente inspectierapport. 
Het inspectierapport is inzichtelijk op de website. 
  
De houder heeft in week 40 een vergadering met de oudercommissie. Hierin wordt de aangepaste 
klachtenregeling besproken. De overige ouders worden via de notulen van de 
oudercommissie geïnformeerd over de klachtenregeling. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. De inhoud hiervan voldoet aan de 
wettelijke voorwaarden. 
  
De houder heeft een oudercommissie ingesteld. De oudercommissie bestaat momenteel uit 9 
leden. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;  
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
De regeling is schriftelijk vastgelegd en de houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
  
De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 
Kinderopvang Banjer was in 2015 en in voorgaande jaren voor de cliënten aangesloten bij de 
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) en voor de oudercommissie bij de Klachtenkamer 
oudercommissie van SKK. 
  
De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag wordt 
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
  
Het klachtenjaarverslag over 2015 is vóór 1 juni 2016 aan de GGD verzonden. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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  Notulen oudercommissie 
  Website 
  Klachtenregeling 
  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 
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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 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 stamgroep. 
(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 stamgroep 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 stamgroep 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) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(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 h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(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 i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

12 van 19 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-09-2016 

Kinderopvang Banjer te ZUIDHORN 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(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 j 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) 

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 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) 

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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 

en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(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 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 8 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 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking 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 5 lid 10 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

14 van 19 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-09-2016 

Kinderopvang Banjer te ZUIDHORN 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 5 lid 11 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) 

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 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) 
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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) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(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 1 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 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 1 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte is aangrenzend aan 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met 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 1 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 de 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. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 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) 
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Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;  
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1, 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 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 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 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) 

Klachten 2015 en voorgaande jaren 

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na. 
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Kinderopvang Banjer te ZUIDHORN 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Banjer 
Aantal kindplaatsen : 4 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Albertje Croeze - Bos 
Website : www.kinderopvangbanjer.nl 
KvK nummer : 01140262 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  D. Braun 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zuidhorn 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 9800AA ZUIDHORN 
 
Planning 
Datum inspectie : 05-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 15-09-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 31-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 24-11-2016 
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Kinderopvang Banjer te ZUIDHORN 

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. 

 
 
 

 


