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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 28 mei 2014 is er een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn alle
kwaliteitseisen beoordeeld omdat er nog geen risicoprofiel is vastgesteld voor deze vestiging. Tijdens het
inspectiebezoek was één directielid aanwezig op de locatie. De houder is in de gelegenheid gesteld om de
documenten die niet tijdens het inspectiebezoek zijn beoordeeld binnen een vooraf gestelde termijn aan te
leveren.

Beschouwing
VOF Kinderopvang De Blije Bij is de houder van BSO De Blije Bij en Kinderopvang De Blije Bij. Het kinderdagverblijf
en de buitenschoolse opvang zijn in hetzelfde winkelpand gevestigd in Amsterdam-West. Dagelijks is een van de
twee directieleden aanwezig in het kindercentrum. Beide directieleden hebben een kindgerichte hbo-opleiding
gevolgd en zijn bevoegd om in de groep te werken. 

Er is geconstateerd dat de naam van de locatie in het handelsregister (KvK) niet overeenkomt met de naam van
de locatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP); in het handelsregister heet de locatie
Kinderopvang De Blije Bij en in het LRKP staat de locatie als BSO De Blije Bij geregistreerd. De houder dient er zorg
voor te dragen dat de naam van de locatie in het handelsregister overeenkomt met de naam van de locatie in het
LRKP. 

De buitenschoolse opvang beschikt over één groepsruimte aan de voorzijde van het pand. De kinderen worden
opgevangen door één vaste beroepskracht, een vrijwilliger en indien noodzakelijk tevens een invalkracht. 

De toezichthouder heeft op 1 juli 2014 telefonisch contact gehad met de voorzitter van de oudercommissie. 
De oudercommissie is tevreden over de kwaliteit en de inzet van het personeel. Er wordt aangegeven dat er altijd
voldoende medewerkers aanwezig zijn en dat deze erg gemotiveerd en betrokken zijn. 
De ouderdommissie is eveneens tevreden over de inrichting van de binnen- en buitenruimte en geeft aan dat zij
op de hoogte is gebracht van eventuele veiligheids- en gezondheidsrisico's in de verschillende ruimtes. 
De oudercommissie geeft aan dat alle ouders worden geïnformeerd over het pedagogisch beleid dat in het
kindercentrum wordt gevoerd. Over de uitvoering van dit beleid in de praktijk is de oudercommissie tevreden. 

Er is formeel geen vertrouwenspersoon of klachtencoördinator aangesteld. De directie geeft aan dat zowel de
medewerkers als de ouders bij hen terechtkunnen indien zij een klacht hebben of een vertrouwelijke situatie willen
bespreken. 

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege geconstateerde overtredingen handhavend op te treden conform het
handhavingsbeleid van de gemeente.

BSO De Blije Bij - Jaarlijks onderzoek 28-05-2014 3/13



Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan

Er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Dit plan voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Pedagogische praktijk

De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en handelen conform dit plan. 

Bij aanvang van het inspectiebezoek worden twee kinderen opgevangen door een beroepskracht en een
vrijwilliger. De kinderen zitten aan tafel te knutselen. De beroepskracht geeft aan dat zij nog twee kinderen
verwacht: één kind komt wat later vanwege een uitstapje met de school en een ander kind komt na een afspraak
bij de tandarts. 

Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de beroepskracht zorgt voor het waarborgen van de emotionele veiligheid
van de kinderen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de beroepskracht met de kinderen communiceert. Tijdens
het knutselen worden er gesprekjes gevoerd over uitstapjes, verjaardagen en school. De beroepskracht vraagt
de kinderen die later binnenkomen waar zij zijn geweest en hoe hun dag is verlopen. 

Tijdens het knutselen probeert een van de kinderen een bepaalde vorm uit te knippen. Wanneer dit niet lukt, gaat
de beroepskracht bij het kind zitten om te laten zien hoe het de vorm kan uitknippen. De beroepskracht zorgt
ervoor dat het kind persoonlijke competenties kan ontwikkelen door het te begeleiden bij een taak die het kind
niet zelfstandig kan uitvoeren.

Gebruikte bronnen:

- Pedagogisch beleidsplan BSO De Blije Bij, ontvangen op 11 juni 2014 
- Observatie

BSO De Blije Bij - Jaarlijks onderzoek 28-05-2014 4/13



Personeel en groepen

De buitenschoolse opvang is vier dagen in de week geopend; op vrijdagen is de vestiging dicht. Er is één
basisgroep waarin dagelijks maximaal dertien kinderen kunnen worden opgevangen.

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat personen werkzaam bij het kindercentrum
beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Deze steekproef is gehouden onder het personeel dat
sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

Passende beroepskwalificatie

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat de personen werkzaam bij het
kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie.

Beroepskracht-kind-ratio

Dagelijks worden er maximaal dertien kinderen opgevangen door een of twee beroepskrachten. Er is één vaste
beroepskracht aangesteld voor de buitenschoolse opvang. Op dagen dat er meer dan tien kinderen verwacht
worden, wordt er naast de vaste beroepskracht een invalkracht ingezet. Er zijn geen vacatures. Bij ziekte,
vakantie en verlof wordt er gebruikgemaakt van een van de vaste invalkrachten die in dienst zijn van het
kindercentrum. Wanneer de kindbezetting zal toenemen en er dagelijks meer dan tien kinderen aanwezig zijn, dan
zullen er twee vaste beroepskrachten worden ingezet. 

De buitenschoolse opvang is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 14.00 tot 18.00 uur. Op
woensdag is de vestiging open van 12.00 tot 18.00 uur. De beroepskracht werkt van 12.00/14.00 tot 18.00 uur
en pauzeert niet. Op schooldagen komt het niet voor dat er wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. 

Tijdens schoolvakanties en studiedagen is de buitenschoolse opvang geopend van 8.30 tot 18.00 uur. De
beroepskracht werkt dan van 8.30 tot 18.00 uur. De beroepskracht pauzeert een uur tussen 13.00 en 15.00 uur.
Afhankelijk van het aantal beroepskrachten dat wordt ingezet, wordt er op deze dagen één of twee uren
afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. De directieleden of de beroepskrachten van Kinderdagverblijf De Blije
Bij kunnen de kinderen opvangen indien er slechts één beroepskracht in de buitenschoolse opvang wordt ingezet
en er wordt gepauzeerd. 

Indien er slechts één beroepskracht in de buitenschoolse opvang aanwezig is, dan zijn er altijd andere
beroepskrachten van het kinderdagverblijf aanwezig dat in hetzelfde gebouw is gehuisvest. 
De directieleden hebben een achterwachtregeling ingesteld: in geval van een calamiteit wordt er contact
opgenomen met de twee allround medewerkers. Deze kunnen binnen tien minuten in de buitenschoolse opvang
aanwezig zijn. Indien er boventallige beroepskrachten aanwezig zijn in het kinderdagverblijf, kunnen zij direct
ondersteuning bieden bij een calamiteit.

Opvang in groepen

Er is één basisgroep die bestaat uit maximaal dertien kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud. De kinderen
worden (buiten spelactiviteiten om) altijd in hun eigen groep opgevangen.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:

- Afschriften van verklaringen omtrent het gedrag 
- Afschriften van diploma's 
- Presentielijsten maart, april en mei 2014 
- Rooster maart, april en mei 2014 
- Gesprek met de beroepskracht 
- Gesprek met een directielid 
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Er is op 12 mei 2014 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. De directie heeft de mogelijke
veiligheids- en gezondheidsrisico's in de verschillende ruimtes geïnventariseerd door middel van de bolletjeslijsten.
Per risico is aangegeven welke maatregelen er uitgevoerd dienen te worden om het risico te verkleinen. Tevens
zijn er verschillende werkinstructies en protocollen opgesteld. In dit onderzoek zijn de onderdelen 'binnenruimte'
uit de risico-inventarisatie veiligheid en 'binnenmileu' uit de risico-inventarisatie gezondheid beoordeeld. De
beroepskracht verklaart dat er elke vier tot acht weken een teamoverleg wordt gehouden waarin de verschillende
werkinstructies en protocollen uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid worden besproken. Tijdens het
inspectiebezoek blijkt dat de beroepskracht op de hoogte is van de afspraken met betrekking tot het van school
ophalen van de kinderen en het ventileren van de groepsruimte.

Meldcode kindermishandeling

Er wordt bij het kindercentrum gebruikgemaakt van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die is
uitgegeven door de Brancheorganisatie Kinderopvang op 1 juli 2013. Aan de meldcode is de bijbehorende
handleiding toegevoegd. De meldcode is toegespitst op deze locatie en er hangt een ingevulde locatiespecifieke
sociale kaart op de groepen. De beroepskracht geeft aan dat bij elk teamoverleg een onderdeel van de meldcode
wordt besproken. Dit blijkt tevens uit de notulen van het teamoverleg van 12 maart, 16 april en 13 mei 2014. De
beroepskracht geeft aan dat zij de meldcode in het afgelopen jaar niet heeft gehanteerd, omdat er geen
vermoedens van kindermishandeling zijn geweest.

Gebruikte bronnen:

- Risico-inventarisatie veiligheid d.d. 12 mei 2014 
- Risico-inventarisatie gezondheid d.d. 12 mei 2014 
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, versie 1 juli 2013 
- Notulen vergadering teamoverleg d.d. 12 maart, 16 april en 13 mei 2014 
- Gesprek met de beroepskracht 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte

De buitenschoolse opvang beschikt over één groepsruimte. De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek
van 22 mei 2013 beoordeeld dat de groepsruimte een oppervlakte heeft van 46,8 m². Hiermee is de ruimte
geschikt voor de opvang van maximaal dertien kinderen. De groepsruimte is passend ingericht in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. In de ruimte hangen verschillende
educatieve posters. Ook hangen er foto's van de kinderen en werkjes die door hen zijn gemaakt. Er is onder
andere een televisie met spelcomputer beschikbaar voor de kinderen. Tevens zijn er knutselmaterialen, spellen en
een ingerichte speelkeuken in de groepsruimte.

Buitenspeelruimte

De beroepskracht geeft tijdens het inspectiebezoek aan dat de kinderen van de buitenschoolse opvang in de
aangrenzende buitenruimte van het kinderdagverblijf kunnen spelen indien het kinderdagverblijf zelf geen gebruik
maakt van deze buitenruimte. De buitenschoolse opvang maakt tevens structureel gebruik van een openbare
speelplaats aan de Burgemeester Röellstraat. De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek van 22 mei
2013 beoordeeld dat deze buitenruimte geschikt is voor de opvang van dertien kinderen. De openbare speelplaats
is gedeeltelijk met een hekwerk en struiken omheind. De buitenspeelruimte is op een minuut loopafstand van de
buitenschoolse opvang en is goed bereikbaar.

Gebruikte bronnen:

- Inspectierapport onderzoek na aanvraag BSO De Blije Bij d.d. 23 mei 2013 
- Gesprek met de beroepskracht 
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Informatie

De directie informeert de ouders door middel van de website www.deblijebij.net. Op deze website kunnen ouders
onder andere het meest recente inspectierapport, het informatieboekje en het pedagogisch beleidsplan
downloaden. Deze informatiebronnen zijn toegankelijk voor alle ouders.

Oudercommissie

Er is een reglement voor de oudercommissie op de locatie. In het reglement is opgenomen dat de
oudercommissie uit ten minste drie en maximaal zeven leden bestaat. De ouders worden benoemd voor twee
jaar en zijn maximaal twee keer herkiesbaar. De directie heeft een oudercommissie ingesteld die bestaat uit drie
leden. De oudercommissieleden betreffen zowel ouders met kinderen in de buitenschoolse opvang als in het
kinderdagverblijf. 

De directie heeft in het afgelopen jaar geen adviesvragen voorgelegd die betrekking hebben op de buitenschoolse
opvang. De direcite geeft aan dat er in het afgelopen jaar geen wijzingen zijn geweest in het beleid dat in de
buitenschoolse opvang wordt gevoerd. Er is wel een wijziging geweest in de samenstelling van de groepen van
het kinderdagverblijf. Deze wijziging is ter advies voorgelegd aan de oudercommissie. De directie heeft niet
afgeweken van het advies van de oudercommissie.

Klachten

De houder beschikt over een klachtenregeling. Deze regeling is beschreven in het informatieboekje, in het
pedagogisch beleidsplan en op de website www.deblijebij.net. De houder is aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie, namelijk de stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). De regeling voldoet aan de
beschreven eisen. Er is helder beschreven dat een ouder zich te allen tijde direct tot de onafhankelijke
klachtencommissie kan richten. 

De houder heeft op 2 juli 2014 het 'Openbaar jaarverslag klachten 2013', het 'Openbaar jaarverslag klachten van
de oudercommissie 2013' en de 'Klachtenvrijbrieven' van de sKK opgestuurd. Deze documenten diende de houder
reeds vóór 1 juni 2014 te hebben aangeleverd bij de GGD. Het Openbaar jaarverslag klachten 2013 bevat alle
verplichte onderdelen en voldoet hiermee aan de wet- en regelgeving. Het openbaar jaarverslag klachten van de
oudercommissie voldoet niet aan de wet- en regelgeving. In dit verslag ontbreken bijvoorbeeld de volgende
verplichte onderdelen: 'de wijze van onder de aandacht brengen van de regeling', 'de samenstelling van de
klachtencommissie' en 'de mate waarin de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen uitvoeren'.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Gebruikte bronnen:

- Website www.deblijebij.net, geraadpleegd op 16 juni 2014 
- Oudercommissiereglement 
- Notulen oudercommissievergadering d.d. 4 december 2013 
- Pedagogisch beleidsplan BSO De Blije Bij, ontvangen op 11 juni 2014 
- Informatieboek kindercentrum De Blije Bij, versie januari 2014 
- Klachtenvrijbrief 2013 d.d. 23 januari 2014 
- Jaarverslag over 2013, ontvangen op 2 juli 2014 
- Gesprek met een directielid 
- Gesprek met de voorzitter van de oudercommissie d.d. 1 juli 2014 
- Inspectieonderzoek

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD.
(art 2 lid 9 Wet klachtenrecht cliënten zorgsector.)

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag oudercommissie wordt
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de
GGD.
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

 

 

Personeel en groepen

 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang
met kinderen is beschreven.

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.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.

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

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch beleidsplan
aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun
werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven
indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.

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.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het
gebruikmaken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

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 niet ouder is dan twee jaar.

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van de
werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO
Kinderopvang is opgenomen.

Beroepskracht-kind-ratio

A. 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. 
OF 
B. 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.

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
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kindercentrum aanwezig is.

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is.

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

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 uur en na 16.30 uur en tijdens de voor
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum wordt ingezet, is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.

A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. 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.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud.

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.

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.

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.

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud.

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch
handelen.

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.

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling die voldoet aan de beschreven eisen.

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

Binnenspeelruimte

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

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
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De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum.

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar.

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar.

Informatie

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.

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.

Oudercommissie

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld.

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden.

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden.

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden.

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie.

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie.

De houder heeft een oudercommissie ingesteld.

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid.

De leden worden gekozen uit en door de ouders.

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met
betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de
vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

Klachten

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de beschreven eisen.

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht.

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement.

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.

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD.

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem
genomen besluit als bedoeld in artikel 60, eerste lid die voldoet aan de beschreven eisen.

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de aandacht.

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag oudercommissie wordt
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de
GGD.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : BSO De Blije Bij

Vestigingsnummer : 000000597295

Website : http://www.deblijebij.nl

Aantal kindplaatsen : 13

Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder

Naam houder : VOF Kinderopvang De Blije Bij

Adres houder : Burgemeester Roellstraat 25

Postcde en plaats : 1064 BK  AMSTERDAM

KvK nummer : 34341101

Website :

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. L. Botland MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Stadsdeel Nieuw-West

Postadres : Postbus 2003

Postcode en plaats : 1000 CA  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 28-05-2014

Opstellen concept inspectierapport : 02-07-2014

Zienswijze houder : 21-07-2014

Vaststellen inspectierapport : 21-07-2014

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 23-07-2014

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 23-07-2014

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Zienswijze BSO Inspectierapport 

Domein: Ouderrecht 

Het openbaar jaarverslag klachten van de oudercommissie is aangepast waarin de vaste onderdelen zijn
toegevoegd en/of aangepast. 
Kinderopvang De Blije Bij zal er zorg voor dragen dat de openbare Jaarverslagen voor 1 Juni van het
daaropvolgende kalenderjaar opgestuurd worden naar GGD 
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