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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. 

 
Beschouwing 
Op12 september 2017 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Bloemendaal een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij BSO Les Petits Henk Lensenlaan in Vogelenzang. 

  
Tijdens dit reguliere onderzoek zijn alle items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang getoetst. 
  
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over BSO 
Les Petits Henk Lensenlaan volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per 
domein verder uitgewerkt. 
  

Feiten over BSO Les Petits Henk Lensenlaan   

BSO Les Petits Henk Lensenlaan is gehuisvest in basisschool De Paradijsvogel. Samen met de 
peuteropvang en KDV Les Petits Deken Zondaglaan vormen ze een integraal kindcentrum (IKC). 
De BSO biedt opvang aan kinderen van 4-13 jaar. De locatie is geregistreerd met dertig 
kindplaatsen. 
  

BSO Les Petits Henk Lensenlaan is onderdeel van Les Petits, een organisatie met verschillende 
locaties en opvangvormen in de regio. 
  
Vragenlijst oudercommissie  
De toezichthouder heeft de oudercommissie verzocht enkele vragen te beantwoorden. De reactie 
van de oudercommissie is meegenomen in het onderzoek. 
  

Belangrijkste bevindingen en herstelafspraak  
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch 
beleid onvoldoende zijn nageleefd. 
De houder is de mogelijkheid aangeboden om een herstelafspraak te maken. De houder heeft 
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

Na herbeoordeling blijkt dat na de genomen herstelmaatregel voldaan wordt aan de gestelde 
voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De toezichthouder adviseert de gemeente dit rapport verder af te handelen conform het 
gemeentelijk beleid. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein Pedagogisch klimaat. Daarna 
volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 

 Tijdens het onderzoek zijn het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk getoetst. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet niet volledig aan de gestelde voorwaarden. 
In het pedagogisch beleid staat niet in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 

 de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroepen 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
 

Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden om een herstelafspraak te maken. 
De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na herbeoordeling blijkt dat na de 
genomen herstelmaatregel voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. 
  
  
Pedagogische praktijk 
 

Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
Uit een gesprek met de beroepskrachten en de observatie in de praktijk blijkt dat zij handelen 
volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan. 
  
  
Uitvoering van de basisdoelen 

Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. Voor 

deze observatie maakt de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie 
kindercentrum’, opgesteld door GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015). 
  
De beschrijvingen die na de onderstreepte tekst worden weergegeven, zijn aan het veldinstrument 

ontleend en zijn tijdens het onderzoek waargenomen. 
  
De voorbeelden die hierop volgen, komen uit de praktijk en worden cursief aangegeven. 
 
Bij het beoordelen van de pedagogische praktijk is uitgegaan van de vier basisdoelen uit de Wet 
kinderopvang: 
  

 emotionele veiligheid 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie 
 ontwikkeling van sociale competentie 
 overdracht van normen en waarden 
  
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens de middag: het 

tafelmoment, het aanbod van verschillende activiteiten binnen, buiten en in de gymzaal, het vrij 

(individueel en samen)spel en het ophalen van de kinderen. 
  
Op BSO Les Petits Henk Lensenlaan worden de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de 
persoonlijke en sociale competentie en de overdracht van normen en waarden voldoende 
gewaarborgd. 
  
Hieronder volgen enkele voorbeelden uit de praktijk. 
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Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen (Steun krijgen) 

De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten. 

De beroepskracht nodigt de kinderen van groep 1 en 2 uit om aan tafel te zitten. "Dan kan ik 
uitleggen wat we gaan doen en mag je daarna kiezen of je mee wilt doen of iets anders wilt doen". 
Als een paar meiden niet reageren, vraagt de beroepskracht het nog een keer en zegt: "ik denk dat 
jullie het heel leuk gaan vinden; nee! ik weet het zeker". De meiden worden nieuwsgierig en gaan 
snel aan tafel zitten. De nieuwsgierigheid wordt nog meer gewekt als de beroepskracht de kinderen 
laat raden: "weten jullie nog wat we gedaan hebben op het grote feest?". De kinderen raden: 
"koekjes eten!". Een van de kinderen weet het: dansen met gekleurde slierten. De kinderen wordt 

vervolgens gevraagd wat voor materiaal er nodig is, welke kleuren ze willen en wie er wil helpen. 
De meeste kinderen zijn enthousiast en doen mee met de activiteit.  
De kinderen die niet mee willen doen, kiezen een andere activiteit. De kinderen gaan óp in hun 
spel. Ze zijn zo geconcentreerd in hun spel dat er twee keer een 'ongelukje' gebeurt. Twee 
kinderen plassen in hun broek. De beroepskrachten reageren ontspannen. "Zal ik je even helpen?". 
  

Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 
(Programma) 
De beroepskrachten hebben een herkenbaar programma, waarbij ruimte is voor 
nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor gesprek en leermomenten. 
Aan tafel wordt er uitgelegd wat voor activiteiten er mogelijk zijn: buiten is er een activiteit 
('levend memory'), in de gymzaal is er een activiteit voor de jongste kinderen (dansen met linten). 

Kinderen mogen kiezen of ze aan een activiteit mee mogen doen. Sommige kinderen gaan in één 
van de speelhoeken spelen (de huishoek, de dierenhoek, de bouwhoek, de autohoek, de 
'luisterbank'). 
Als een paar oudere meiden vragen of ze in de gymzaal een parcours mogen doen, wordt hen 
uitgelegd dat de jongste kinderen daar nu bezig zijn maar dat zij daarna mogen. Dat gebeurt ook; 
aan het einde van de middag wordt een parours uitgezet. Als de ouders de kinderen komen halen, 
willen sommige kinderen niet meteen mee. 

  
Sociale competentie 
De kinderen zijn deel van de groep (Participatie) 
Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 

opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 

Als de kinderen klaar zijn met eten en drinken wordt er samen opgeruimd. De beroepskrachten 
hoeven dat niet uit te leggen. Bekers worden in de afwasmachine gelegd en de appelstroop gaat in 
de koelkast. 
"Juffie, mag ik een doekje?; ik wil de tafel schoonmaken". Als een meisje zelf yoghurt inschenkt 
ziet een groepsgenootje dat dat moeizaam gaat. Ze legt uit hoe ze het pak beter vast kan houden 
en helpt haar. Een jongen spreekt een groepsgenoot aan: "je moet eerst de beker omspoelen 
voordat je 'm in de vaatwasser doet". 

Bij de oudste groep is de tafel niet volledig opgeruimd. Als de beroepskracht dat ziet, spreekt ze de 
kinderen aan. "Ja, maar ik heb al opgeruimd" zegt een jongen. "Jullie mogen het toch samen even 
opruimen! dan kunnen jullie daarna lekker spelen". 
  
Overdracht van normen en waarden  
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast (Uitleg en 
instructie) 

De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 

gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 
Het is duidelijk dat de kinderen de regels en afspraken kennen. Af en toe vraagt een kind er nog 
naar: "juf, mag ik de beker in de afwasmachine zetten?". De beroepskracht zegt op een vrolijke 
toon: "MAG? MOET! Anders moet ik het straks doen!". 

Een nieuw meisje zit wat beteuterd aan tafel met een volle beker yoghurt. De beroepskracht ziet 
het en zegt: "zit je buikje vol?; zet je beker maar in de keuken, het geeft niks, dan doen we de 
beker de volgende keer minder vol. Het is nog even wennen hè? Vandaag de schoolfotograaf en 
dan ben je ook nog nieuw op school en op de BSO". Het meisje voelt zich begrepen en zet haar 
beker op het aanrecht. 
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Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke en emailcontact 

houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan (intakeboek en concept 20 september 2017) 
 Herstelafspraak 

 notitie 'gelijkwaardig alternatief Les Petits" (geldig tot 1 januari 2018) 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’. 

Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
  
De voorziening kan maximaal dertig kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.   
Er zijn drie vaste beroepskrachten; één van de beroepskrachten is de locatieverantwoordelijke. Zij 
werken volgens een vastgesteld personeelsrooster. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de VOG’s getoetst van al het op deze voorziening ingezet 
personeel.  
Alle medewerkers beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de gestelde 
eisen. 

 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de beroepskwalificaties getoetst van alle op deze voorziening 
ingezette beroepskrachten. 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen CAO Kinderopvang. 
  
  
 
 
Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in basisgroepen. Deze bestaan, afhankelijk van de leeftijden, uit maximaal 
twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De kinderen worden in verschillende groepen 
verdeeld. Tijdens de tafelmomenten zitten de kinderen in kleinere groepen aan verschillende tafels; 
de oudste groep (maximaal tien kinderen) zit in de ruimte aangrenzend aan de grote groepsruimte. 

  
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit het personeelsrooster en de presentielijsten vanaf maandag 21 augustus blijkt dat aan de 
voorwaarden wordt voldaan die gesteld zijn aan de beroepskracht-kindratio, de 
achterwachtregeling en de personele bezetting indien er afgeweken wordt van de beroepskracht-
kind-ratio. 

 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang spreken de beroepskrachten Nederlands. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke en emailcontact 
houder) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 

 Website 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. 

  
Per item worden eerst de bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de 
wettelijke voorwaarden. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
Op BSO Les Petits Henk Lensenlaan is in 2016 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
uitgevoerd. In 2017 is gestart met de risico-inventarisatie gezondheid. 
  
  
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes en op alle specifieke onderdelen. Het nieuwe schoolplein en de bibliotheek zullen nog in de 

risico-inventarisatie opgenomen worden. 

  
Er wordt beschreven welke risico's kinderen lopen per ruimte en de maatregelen die genomen zijn 
worden aangegeven. Veel maatregelen zijn in vestigingsregels en protocollen vastgelegd. 
  
Tijdens het onderzoek is er met name gekeken naar locatie specifieke bijzonderheden zoals 
handhygiëne en sanitaire voorziening, voedselveiligheid (i.v.m. warme maaltijd), afspraken 

zelfstandig buitenspelen en afspraken in het gymlokaal. 
  
Uit een observatie en een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat ze zijn geïnformeerd over de 
risico-inventarisaties en het daaruit voortvloeiende beleid. Op de dag van het uitgevoerde 
onderzoek is zichtbaar dat in de praktijk het beleid wordt uitgevoerd. 
  

De ongevallenregistratie voldoet aan de gestelde eisen. 
Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gehouden; soms is er een thema 'ontruimingsweek' 
waarin met de kinderen worden betrokken. Er zijn ook plannen voor een gezamenlijke oefening 
met de school. 
  

Uit de uitgevoerde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en een gesprek met de 
beroepskrachten blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Uit een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende kennis van de meldcode en de 

wettelijke meldplicht hebben. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke en emailcontact 

houder) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 

 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Accommodatie en inrichting’. 

  
De voorziening is gehuisvest in een basisschool: de Paradijsvogel. Sinds mei vormt de BSO samen 
met de peuteropvang en het KDV een integraal kindcentrum (IKC) met de school. 
  
 
Binnenruimte 

 
Er is voldoende m² binnenspeelruimte beschikbaar. De binnenruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
De binnenruimte voldoet aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de binnenruimte. 
 
 

Buitenspeelruimte 

 
De BSO heeft de beschikking over een direct aangrenzende buitenspeelruimte en er is voldoende 
m² buitenspeelruimte beschikbaar. De buitenruimte is passend ingericht in overeenstemming met 
het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
De buitenspeelruimte voldoet aan de wettelijke eisen. 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Observaties 

 Website 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Ouderrecht’. Per item worden eerst de 

bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Informatie 
De houder informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid door 
onder andere de website, het intakeboek en digitaal via de ouderportaal (nieuwsbrieven, foto's, 

dagverslag). 
De informatie is actueel. 
  
De inspectierapporten zijn inzichtelijk op de website van de houder. 
  
De houder brengt de klachtenregeling alsmede de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op een passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

  

De houder heeft verklaard dat er het afgelopen jaar geen klachten zijn geweest. Het 
klachtenjaarverslag was derhalve geen onderdeel van het onderzoek. 
 
 
Oudercommissie 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld en deze voldoet inhoudelijk aan de 

gestelde voorwaarden.  
Er is een oudercommissie waarin drie ouders van de BSO zitten. Er wordt samen vergaderd met de 
locatie KDV Les Petits Deken Zondaglaan. 
  
De toezichthouder heeft de oudercommissie verzocht enkele vragen te beantwoorden. De reactie 
van de oudercommissie is meegenomen in het onderzoek. 

   
De houder bespreekt jaarlijks het pedagogisch beleidsplan met de oudercommissie, ongeacht of er 
wijzigingen in het beleid zijn of niet. Het pedagogisch beleid is hiermee een vast onderwerp van 
overleg tussen houder en ouders. 
  

  
  

Klachten en geschillen 
De houder heeft een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten over gedragingen van de 
houder of bij de houder werkzame personen en klachten over de overeenkomst tussen houder en 
ouder. 
  
De regeling is schriftelijk vastgelegd en deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. De houder 
handelt zoals overeengekomen in deze regeling. 

  
De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie voor het behandelen van geschillen tussen ouder en houder. 
  
De houder heeft verklaard dat het afgelopen jaar geen klachten zijn ingediend door ouders. Het 
klachtenjaarverslag was derhalve geen onderdeel van deze inspectie. 

  
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke en emailcontact 

houder) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Reglement oudercommissie (en huishoudelijk reglement OC) 
 Website 
 Klachtenregeling 
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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) 

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) 

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) 
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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 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college 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 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) 

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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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) 

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 6 lid 9 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 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) 
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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) 

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) 
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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) 

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) 
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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) 

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 en 1.57b lid 1 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Les Petits Henk Lensenlaan 

Website : http://www.lespetits.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Les Petits Kinderdagverblijven BV 
Adres houder : Donkerelaan 68 

Postcode en plaats : 2061JP Bloemendaal 
Website : www.lespetits.nl 
KvK nummer : 41225223 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Kennemerland 
Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 
Onderzoek uitgevoerd door :  L.  den Ouden 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bloemendaal 
Adres : Postbus 201 
Postcode en plaats : 2050AE OVERVEEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 12-09-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 20-09-2017 
Vaststelling inspectierapport : 06-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 09-10-2017 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


