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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Beschouwing 

Op 19 september 2022 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Bloemendaal een 

onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang Les Petits Sparrenbos in 

Bennebroek. 

BSO Les Petits Sparrenbos heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het uitbreiden van het 

aantal kindplaatsen van 30 naar 40 plaatsen. 

Op basis van dit onderzoek wordt de gemeente verzocht de wijziging in het Landelijk Register 

Kinderopvang door te voeren. De wijziging is inmiddels ingevoerd in het Landelijk register 

Kinderopvang. 

 

Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang 

getoetst. 

In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein 

verder uitgewerkt. 

 

Feiten over buitenschoolse opvang Les Petits Sparrenbos 

Buitenschoolse opvang Les Petits Sparrenbos is gehuisvest in een ruimte in de Sparrenbosschool in 

Bennebroek en staat geregistreerd in het LRK met 30 kindplaatsen. De opvang vindt plaats op 

maandag, dinsdag en donderdag van 14.15 tot 18.30 uur voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

In vakanties is de locatie van 7.30 uur tot 18.30 uur geopend. De buitenschoolse opvang deelt de 

ruimte met de peuteropvang die in de ochtenduren gebruik maakt van dezelfde ruimte. De 

peuteropvang is van dezelfde houder. 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor uitbreiding van 30 naar 40 kindplaatsen. 

Omdat het een uitbreiding betreft van kindaantal van een bestaande basisgroep wordt er geen 

nieuwe ruimte ingericht.  

 

De BSO is onderdeel van Les Petits, een BV met verschillende kinderopvangvoorzieningen in 

Heemstede, Haarlem en Bloemendaal. In mei 2021 heeft er op bestuurlijk niveau een wijziging 

plaats gevonden en gaat Les Petits samenwerken met Samenwerkende Kinderopvang, een 

kinderopvangorganisatie met meerdere kindercentra in de regio Den Haag. De beide 

kinderopvangorganisaties behouden hun eigen autonomie. Het aanbod, de visie en het beleid van 

Les Petits blijft ongewijzigd. 

  

Oudercommissie  

Tijdens dit onderzoek is gevraagd naar de contactgegevens van de oudercommissie om hen een 

mail te kunnen sturen met betrekking tot ervaringen medezeggenschap en de ervaren kwaliteit van 

de opvang. 

De oudercommissie heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

 

 

Belangrijkste bevindingen 

Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen 

geconstateerd. Op basis van de verzamelde gegevens en informatie kan gesteld worden dat de 
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aangevraagde wijziging van 30 naar 40 kindplaatsen per direct doorgang kan vinden. (De 

aangevraagde wijziging is ten tijde van het onderzoek doorgevoerd). 

Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen 

geconstateerd. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-

ziekten en ouderparticipatieopvang’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen 

 

 wijzigingen 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente met betrekking tot de uitbreiding 

van het aantal kindplaatsen van 30 naar 40 kindplaatsen. 

Wijzigingen 

De houder is op de hoogte van het feit dat een wijziging (zoals doorgeven van een 

vestigingsnummer, stopzetting van de exploitatie of wijziging aantal kindplaatsen) onverwijld 

gemeld moet worden bij de gemeente. 

 

De houder heeft op 4 augustus 2022 een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente met 

betrekking tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 30 naar 40 kindplaatsen per 29 

augustus 2022 op de groep de Bosrakkers.  

 

Opgemerkt moet worden dat de houder de wijziging al heeft doorgevoerd, alvorens er een 

onderzoek heeft plaats gevonden en de gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang zijn 

aangepast. Dit is niet toegestaan zolang er door de gemeente geen besluit is genomen voor het 

ophogen van de kindplaatsen. Inmiddels is de wijziging van het aantal kindplaatsen per ... 

opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang 

  
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Website 

 Plattegrond 

 Pedagogisch beleidsplan (Algemeen Pedagogisch beleid Les Petits 4-12 jaar) 

 Pedagogisch werkplan (Intakeboek locatie BSO Sparrenbos, augustus 2022) 
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Pedagogisch klimaat 
 

 In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

 pedagogisch beleid 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

In verband met het uitbreidingsverzoek van het aantal kindplaatsen is de inhoud van het 

pedagogisch beleid op enkele onderdelen getoetst. 

 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Dit bestaat uit een algemeen 

pedagogisch beleid en een locatiespecifiek werkplan van BSO Sparrenbos. 

De kinderen worden opgevangen in twee basisgroepen: 

 de Boswachters voor 20 kinderen van 4 tot 6 jaar; 

 de Bosrakkers voor 20 kinderen van 7 tot 13 jaar. 

 

Het pedagogisch beleidsplan is tijdens dit onderzoek op enkele onderdelen getoetst: 

 Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een 

kindercentrum draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch 

beleidsplan wordt gehandeld 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt 

en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de 

mentor is van het kind. 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.   

 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

In verband met de aanvraag voor een wijziging van het aantal kindplaatsen is de inhoud van het 

pedagogisch beleid op een aantal voorwaarden getoetst. 

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

werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de actuele basisgroepen: de 

Boswachters en de Bosrakkers. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Telefonisch en via e-mail contact) 

 Observatie(s) (19 september 2022) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Informatiemateriaal voor ouders (Informatiefolder ouders) 

 Website 

 Adviesaanvraag ouders/oudercommissie (Brief ouders BSO Sparrenbosschool 27 juli 2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (Algemeen Pedagogisch beleid Les Petits 4-12 jaar) 

 Pedagogisch werkplan (Intakeboek locatie BSO Sparrenbos, augustus 2022) 

 Brief ouders Sparrenbosschool 27 juli 2022 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister en 

voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder. 

Dit is gebaseerd op basis van een steekproef van de personen die ingezet zijn op de dag van het 

onderzoek.  

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten sinds het vorige onderzoek d.d. 29 juni 

2021 getoetst. Getoetst zijn ook de leidinggevende, stagiairs en de pedagogische coach (Wet IKK). 

 

Opleidingseisen 

Beroepskwalificatie  

De beroepskwalificatie is getoetst van alle op deze voorziening ingezette beroepskrachten. 

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten, werkzaam sinds het vorige onderzoek d.d. 29 

juni 2021, getoetst en de beroepskracht in opleiding die zal worden aangenomen in verband met 

de wijziging van het aantal kindplaatsen. 

Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

In verband met de aanvraag voor een wijziging van het aantal kindplaatsen is gekeken naar de 

beroepskwalificaties van de beroepskrachten. Alle beroepskrachten worden ingezet volgens de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (19 september 2022) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Nieuwsbrieven (Brief ouders BSO Sparrenbosschool 27 juli 2022) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Arbeidsovereenkomst(en) 

 Pedagogisch beleidsplan (Algemeen Pedagogisch beleid Les Petits 4-12 jaar) 

 Pedagogisch werkplan (Intakeboek locatie BSO Sparrenbos, augustus 2022) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk Veiligheid en gezondheid beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het kindercentrum moet aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

Dit beleid leidt ertoe dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen wordt gewaarborgd. 

Dit beleid is schriftelijk vastgesteld, wordt periodiek geëvalueerd en zonodig geactualiseerd. 

Er is concreet beschreven hoe de houder er zorg voor draagt dat het beleid samen met de 

beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren 

en actualiseren. 

Beschreven is op welke wijze het beleid inzichtelijk is voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat concreet beschreven hoe kinderen geleerd wordt 

om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor veiligheid en gezondheid beperkt zijn. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een concrete beschrijving van: 

 de risico’s waarbij ingegaan wordt op de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de 

veiligheid en gezondheid van de kinderen; 

 preventieve maatregelen en/of een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen 

binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen; 

 de handelswijze indien de risico’s zich verwezenlijken. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat concreet: 

 hoe de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, overige aanwezige 

volwassenen en kinderen ingeperkt worden; 

 de handelswijze indien de risico’s op grensoverschrijdend gedrag zich verwezenlijken. 

Concreet beschreven staat: 

 hoe de achterwacht is geregeld als er slechts één beroepskracht op het kindercentrum 

aanwezig is, dat deze telefonisch bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn 

(externe achterwacht); 

 hoe ondersteuning door een tweede volwassene op het kindercentrum is geregeld indien bij 

het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het kindercentrum 

aanwezig is (interne achterwacht). 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is schriftelijk vastgesteld en bestaat uit een algemeen beleid 

en een locatiespecifiek beleid. 

 

Tijdens dit onderzoek is getoetst of de voornaamste risico’s alsmede locatiespecifieke risico’s zijn 

beschreven en er passende maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat risico’s zich 

verwezenlijken of om risico’s in te beperken. 

 

Onderdeel van het beleid zijn verschillende organisatiebrede protocollen/werkinstructies en 

locatiespecifieke werkinstructies/afspraken. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de risico’s voldoende zijn ingeschat en/of er voldoende 

maatregelen zijn getroffen. 
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De houder draagt er zorg voor dat er conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld: beroepskrachten zijn voldoende op de hoogte van het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de verschillende protocollen en voeren het beleid uit. 

Beroepskrachten zijn ook op de hoogte hoe te handelen indien risico’s zich verwezenlijken. 

Beroepskrachten zijn op de hoogte van het beleid zoals bijvoorbeeld beleid grensoverschrijdend 

gedrag en het beleid spelen uit zicht en handelen hiernaar. 

Beroepskrachten zijn op de hoogte van de interne en externe achterwachtregeling en voeren het 

beleid uit. 

Jaarlijks vindt er een ontruimingsoefening plaats. 

Er wordt een ongevallenregistratie bijgehouden en er worden indien nodig passende maatregelen 

getroffen. Er zijn het afgelopen jaar geen ongevallen geweest. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het kindercentrum 

voldoet aan de voorwaarden, actueel is en er voldoende toe leidt dat de veiligheid en de 

gezondheid van de kinderen wordt gewaarborgd. Tevens draagt de houder er zorg voor dat er 

conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

 

In verband met de aanvraag voor een wijziging van het gebruik van de ruimtes is gekeken naar de 

risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is actueel. 

  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld die voldoet aan 

de gestelde eisen.  

De houder heeft gebruik gemaakt van het landelijke Protocol Kindermishandeling en huiselijk 

geweld (versie juni 2018) en heeft de organisatiespecifieke bijzonderheden en de sociale kaart 

ingevuld. 

Onderdeel van de meldcode is een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en 

de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel 

in staat stelt te beoordelen of een melding is aangewezen. 

In het stappenplan is beschreven hoe het afwegingskader wordt toegepast met betrekking tot 

het beslissen over: 

- het doen van een melding, en 

- het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode, waaronder vormen van 

kindermishandeling, signalen, stappenplan met afwegingskader en melding bij Veilig Thuis. 

De meldcode wordt behandeld tijdens de overleggen Management en Pedagogiek met de 

leidingggevenden. De leidinggevenden bespreken de meldcode binnen het team. De geplande 

vergadering om de meldcode, het zorg- en stappenplan te bespreken met het team BSO 

Sparrenbos van 23 juni 2022 kon geen doorgang vinden waarop de leidinggevende de meldcode 

heeft besproken met de beroepskrachten. De beroepskrachten hebben de meldcode individueel 

doorgelezen en eind oktober 2022 zal er wederom een teamoverleg plaatsvinden waarin de 

meldcode, het zorg- en stappenplan wordt besproken met het team. Tijdens het inspectiebezoek 

van 19 september 2022 is met beroepskrachten gesproken over de meldcode. 

Beroepskrachten zijn op de hoogte van de verschillende vormen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling, de te nemen stappen (het afwegingskader), de instantie Veilig Thuis en de 

signalenlijst. De beroepskrachten weten de meldcode te vinden. 

  

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de stappen die genomen 

moeten worden indien een medewerker, stagiair of leidinggevende zich mogelijk schuldig maakt of 

heeft gemaakt aan mishandeling of een misdrijf tegen de zeden.  
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Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Telefonisch en via e-mail contact) 

 Observatie(s) (19 september 2022) 

 EHBO certifica(a)t(en) 

 Website 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en gezondheid Les Petits 

Sparrenbosschool augustus 2022) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 Pedagogisch beleidsplan (Algemeen Pedagogisch beleid Les Petits 4-12 jaar) 

 Pedagogisch werkplan (Intakeboek locatie BSO Sparrenbos, augustus 2022) 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk Accommodatie beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

In verband met de aanvraag voor een wijziging van het gebruik van de ruimtes (verhogen van het 

aantal kindplaatsen) zijn de voorwaarden met betrekking tot de binnenruimte en/of buitenruimte 

opnieuw getoetst. De wijziging betreft het aantal kindplaatsen van 30 naar 40 kindplaatsen te 

verhogen door op de basisgroep de Bosrakkers het aantal kindplaatsen van 10 naar 20 

kindplaatsen te verhogen.  

 

De binnenspeelruimtes zijn samen 356 m². Deze ruimtes zijn gedurende de openingstijden te allen 

tijde beschikbaar. Het aantal m² is voldoende voor de aangevraagde kindplaatsen. 

De binnenspeelruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het 

aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.  

 

De buitenschoolse opvang beschikt over ten minste 3m² buitenspeelruimte per in het 

kindercentrum aanwezig kind. De ruimte is toegankelijk, veilig en passend ingericht. De 

aangrenzende buitenruimtes (250 m²) zijn gedurende de openingstijden van de buitenschoolse 

opvang beschikbaar.   

 

Binnenruimte 

De BSO maakt gebruik van de volgende ruimtes: 

 

Groepsruimte   Beschikbaar aantal m² 

Speellokaal PO/BSO   55 m² 

Gang voor speellokaal   31 m² 

Voor- en achter aula school  150 m² 

Gymzaal  120 m² 

Totaal  356 m² 

 

Voor de uitbreiding van 30 naar 40 kindplaatsen is tenminste 140 m² binnenspeelruimte nodig. De 

basisgroepen kunnen te allen tijde gebruik maken van de lokalen en de gymzaal. Totaal is er 356 

m² binnenspeelruimte beschikbaar. 

 

Buitenruimte 

Er wordt gebruik gemaakt van een aangrenzende buitenspeelruimte wat het speelplein van de 

school is. Daarnaast kan de BSO gebruik maken van een grasveld grenzend aan de groepsruimte 

van de Bosrakkers. 

 

Er is meer dan 120 m² buitenspeelruimte beschikbaar. Op basis van 40 kindplaatsen is per 

aanwezig kind in het kindercentrum ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. De 

buitenruimte is passend, veilig, toegankelijk en passend ingericht.  

 

De binnen- en buitenspeelruimte voldoen aan de tijdens dit onderzoek getoetste voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Telefonisch en via e-mail contact) 

 Observatie(s) (19 september 2022) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Plattegrond 

 Pedagogisch werkplan (Intakeboek locatie BSO Sparrenbos, augustus 2022) 
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Ouderrecht 
 

In het hoofdstuk Ouderrecht beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 Informatie 

 Oudercommissie 

 Klachten en geschillen 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Informatie 

De houder informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid door: 

een informatieboekje, de website, een intakegesprek en het ouderportaal. 

 

De informatie is actueel. De meest recente versie van het pedagogisch beleid is geplaatst op de 

website van de houder. 

Het meest recente inspectierapport is ook 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 

klachtenregeling is geplaatst op de website van de houder. 

  

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten 

worden ingezet dan vereist is (de drie-uursregeling). Dat geldt ook voor de tijden waarop in ieder 

geval niet wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het minimaal aantal 

beroepskrachten.  

De houder informeert de ouders als hier wijzigingen in optreden nadat de oudercommissie hier 

advies over heeft kunnen geven.  

  

In verband met de aanvraag voor een wijziging (uitbreiding aantal kindplaatsen) zijn de 

voorwaarden met betrekking tot informatierecht getoetst. De houder heeft de ouders geïnformeerd 

over de wijzigingen met betrekking tot opvang in basisgroepen, maximale groepsgrootte, 

werkwijze en gebruik speelruimtes. 

Oudercommissie 

Reglement 

De houder heeft voor het kindercentrum een reglement oudercommissie vastgesteld. 

Het betreft een organisatiebreed document wat ook voor dit kindercentrum van toepassing is. De 

oudercommissie heeft kennis genomen van dit reglement. 

 

Het reglement voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Oudercommissie 

Er is een oudercommissie ingesteld en ten tijde van het onderzoek is er 1 oudercommissielid.  

Er zijn verschillende wervingsacties uitgezet voor nieuwe oudercommissieleden. 

Op dit adres zijn meerdere voorzieningen. Er is een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang 

gevestigd op hetzelfde adres. Voor elke voorziening is een zelfstandige oudercommissie ingesteld 

of geldt afzonderlijke alternatieve ouderraadpleging. 
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Adviesrecht  

  De houder vraagt de oudercommissie advies indien hij voornemens is het beleid te wijzigen bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan verantwoorde kinderopvang 

  (zowel kwalitatief als kwantitatief); 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd; 

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 

 

De houder is op de hoogte dat het pedagogisch beleidsplan jaarlijks besproken moet worden met 

de oudercommissie, ongeacht of er wijzigingen in het beleid zijn of niet. Het pedagogisch beleid en 

de uitvoering van het beleid is hiermee een vast onderwerp van overleg tussen houder en ouders. 

  

De houder is op de hoogte dat het inspectierapport besproken moet worden met de 

oudercommissie. 

  

Centrale ouderraad 

De oudercommissie heeft mandaat verleend aan de centrale ouderraad. De centrale ouderraad is 

gemachtigd advies te geven over organisatiebrede advieszaken. De oudercommissie wordt advies 

gevraagd met betrekking tot locatiespecifieke aangelegenheden en is bevoegd het mandaat te allen 

tijde in te trekken. 

   

Samen vergaderen 

Houder is op de hoogte van de voorwaarden indien meerdere oudercommissies samen vergaderen: 

uit de werkwijze waaronder het adviestraject, moet blijken dat er sprake is van afzonderlijke 

oudercommissies en bij overleggen van de oudercommissie dienen minimaal twee leden per 

oudercommissie aanwezig te zijn. 

   

Mail aan oudercommissie 

De toezichthouder heeft de oudercommissie een vragenlijst gestuurd met betrekking tot ervaringen 

medezeggenschap en de ervaren kwaliteit van de opvang. De oudercommissie heeft geen gebruik 

gemaakt van deze mogelijkheid. 

 

In verband met de aanvraag voor een wijziging van het gebruik van het aantal kindplaatsen zijn de 

voorwaarden met betrekking tot het adviesrecht getoetst. De houder heeft alle ouders betrokken 

bij het voorgenomen beleid aangaande wijzigingen met betrekking tot opvang in basisgroepen, 

maximale groepsgrootte, werkwijze en gebruik speelruimtes. 

Klachten en geschillen 

De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 

geschillencommissie voor het behandelen van geschillen tussen ouder en houder. 

Dit betreft mogelijke geschillen over een gedraging van de houder of bij de houder werkzame 

personen, geschillen over de overeenkomst tussen houder en ouder en/of geschillen tussen houder 

en oudercommissie over toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht. 

 

Daarnaast heeft de houder 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 klachtenregeling is schriftelijk vastgelegd en deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.  
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De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een 

passende wijze onder de aandacht van ouders. Het klachtenjaarverslag wordt geplaatst op de 

website. 

  

Er zijn in het huidige en vorige kalenderjaar geen formele klachten geweest. 

 

De houder geeft aan dat er in 2021 geen schriftelijke klachten zijn geweest. Het maken van een 

klachtenjaarverslag over het jaar 2021 is daarom niet verplicht. 

Houder geeft aan dat er tot het moment van het onderzoek 19 september 2022 ook in 2022 geen 

schriftelijke klachten zijn geweest. Eventuele klachten die later in 2022 schriftelijk gemeld worden 

moeten in een klachtenjaarverslag worden verwerkt. De houder tot 1 juni 2023 de gelegenheid het 

klachtenjaarverslag over 2022 vast te stellen en deze aan de toezichthouder te sturen. Zodra het 

klachtenjaarverslag is vastgesteld dient het klachtenjaarverslag op passende wijze onder de 

aandacht van alle ouders van het kindercentrum gebracht te worden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Reglement oudercommissie 

 Notulen oudercommissie (1-11-2021 en 13-10-2022) 

 Informatiemateriaal voor ouders (Informatiefolder ouders) 

 Website 

 Nieuwsbrieven (Brief ouders BSO Sparrenbosschool 27 juli 2022) 

 Adviesaanvraag ouders/oudercommissie (Brief ouders BSO Sparrenbosschool 27 juli 2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (Algemeen Pedagogisch beleid Les Petits 4-12 jaar) 

 Pedagogisch werkplan (Intakeboek locatie BSO Sparrenbos, augustus 2022) 

 Klachtenregeling (Klachtenprocedure) 

 Jaarverslag klachten (2021) 

 Aansluiting geschillencommissie (Landelijk Register Kinderopvang) 

 Oudercommissie wervingsflyer 2021 en 2022 locatie BSO Sparrenbos 

 Beleid individuele oudercommissie Les Petits Kinderopvang 22-02-2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 
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d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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) 

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 

minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 



 

 

20 van 22 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 19-09-2022 

Les Petits Sparrenbos te Bennebroek 

 

- 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. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 

is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 

het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 

jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 

ouders of de oudercommissie.  

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 

bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijke persoon is. 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 

betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 

daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 

wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Les Petits Sparrenbos 

Vestigingsnummer KvK : 000019415397 

Aantal kindplaatsen : 30 

Gegevens houder 

Naam houder : Les Petits Kinderdagverblijven BV 

Adres houder : Donkerelaan 68 

Postcode en plaats : 2061 JP 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 : 2000 GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Doorenbosch  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bloemendaal 

Adres : Postbus 201 

Postcode en plaats : 2050 AE OVERVEEN 

Planning 

Datum inspectie : 19-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 27-10-2022 

Vaststelling inspectierapport : 15-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 15-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


