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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. 

Tijdens dit onderzoek op 24-06-2021 zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een 

zogeheten risico - gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de 

onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van 

de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de onderzoeksgeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt 

 

Feiten over het kindercentrum 

BSO Kindcentrum De Drieslag, locatie S. v.d. Oijeschool is onderdeel van koepelorganisatie 

'Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag'. Deze stichting verzorgt kinderopvang vanuit een 

protestant-christelijke identiteit in kindercentra in Ede, Barneveld en Hoevelaken. Op dit moment 

wordt er op vijf locaties buitenschoolse opvang aangeboden. Op de BSO-locatie in Hoevelaken is 

per dag plaats voor maximaal 20 kinderen. De opvang is momenteel op maandag, dinsdag en 

donderdag geopend, zowel voor- als na schooltijd. 

 

Gedurende het schooljaar 2020 - 2021 is de locatie tijdelijk gehuisvest in een noodvoorziening aan 

de Zuiderinslag 2 in Hoevelaken. Dit vanwege de renovatie van de Schimmelpenninck van der 

Oijeschool. Het onderzoek heeft op deze locatie plaatsgevonden. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

2018 jaarlijks onderzoek; Na herstelaanbod op het domein pedagogisch klimaat, voldeed de 

houder aan de gestelde voorwaarden. 

2019 jaarlijks onderzoek; Na herstelaanbod op het domein ouderrecht, voldeed de houder aan de 

gestelde voorwaarden. 

2020 Het jaarlijks onderzoek heeft vanwege corona niet plaatsgevonden. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Het jaarlijks onderzoek bij BSO Kindcentrum De Drieslag, locatie S. v.d. Oijeschool, heeft 

plaatsgevonden op een donderdagmiddag. Middels deze observatie, een interview met een 

beroepskracht en een documentenonderzoek, is de toezichthouder tot onderstaande bevindingen 

gekomen.   

 

De toezichthouder heeft de volgende domeinen beoordeeld. 

• Pedagogisch klimaat 

• Personeel en groepen 

• Ouderrecht 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat men bij BSO Kindcentrum De Drieslag, locatie S. v.d. Oijeschool 

aan de getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang (Wko) voldoet. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 

pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 

draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 

voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 

draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 

naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 

 

De pedagogische praktijk is geobserveerd en beoordeeld. 

 

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. Daarnaast hanteert de houder voor BSO Kindcentrum De Drieslag, locatie S. 

v.d. Oijeschool haar eigen pedagogisch werkplan met het locatiegebonden beleid. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde. 

 

Pedagogische praktijk 

De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met een beroepskracht onderzocht. 

 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 

‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit 

veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet 

Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 

IJzendoorn e.a. 2004): 

• op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 

kunnen voelen;   

• kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 

vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 

kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 

omgeving;   

• kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden;   

• kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 

met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.   

 

Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria 

waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit 

veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit 

veldinstrument worden cursief weergegeven.  
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Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Twee basisdoelen worden 

middels een drietal voorbeelden uit de praktijk hieronder beschreven. 

 

Feiten 

Op de dag van de inspectie zijn er acht kinderen en één beroepskracht aanwezig. De observatie 

vindt plaats tijdens een knutselactiviteit en een eet- en drinkmoment. 

 

Indicator 

Spelbetrokkenheid 

De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten 

van betrokkenheid (aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of oppervlakkig spel. 

Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt. 

 

In de praktijk 

Er worden borden met eten geknutseld van papier en stof. Meer dan een half uur wordt er 

geconcentreerd gewerkt. Zo nu en dan stopt een kind om even te kletsen. Eén van de kinderen 

geeft bij de beroepskracht aan dat ze nog een vork of een mes bij haar bord wil maken. De 

beroepskracht zegt dat ze ook beiden mag maken. Twee kinderen komen hun eindresultaat vol 

trots aan de beroepskracht laten zien. Ze worden gecomplimenteerd met hun resultaat. De 

beroepskracht krijgt van een van de kinderen het knutselwerk cadeau. 

 

Indicator 

Zelfredzaamheid 

Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. Zij moeten aan de beroepskracht 

vragen of zij met bepaalde spelmaterialen mogen spelen; ander materiaal mogen zij zelf pakken. 

De kinderen kennen de afspraken hierover. 

  

In de praktijk 

De kinderen die gaan knutselen mogen zelf het materiaal pakken dat ze nodig hebben. De kasten 

en bakken zijn toegankelijk voor de kinderen. De kinderen lopen regelmatig even naar de kast om 

wat stof en papier te halen. 

 

Indicator 

Inbreng, meebeslissen, meedoen 

De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar 

hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit te voeren. 

Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te delen. 

 

In de praktijk 

Eén van de kinderen geeft aan dat hij niet mee wil doen aan de knutselactiviteit. De beroepskracht 

vraagt hem wat hij dan wel wil doen. Hij wil stripboeken lezen op de bank. Dit mag en het kind 

gaat lezen. 

 

Conclusie 

Op basis van onder ander bovenstaande observaties en een interview met de beroepskracht kan 

geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan. 

Er wordt pedagogisch verantwoorde buitenschoolse opvang geboden. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (directeur kinderopvang per mail) 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (24-06-2021) 

• Website (www.dedrieslag.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidskader voor christelijke kindcentra van De 

Drieslag) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Schimmelpenninck van 

der Oijeschool) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerker 

gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en registratie in het Personenregister 

Kinderopvang. 

De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters 

en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten (4) die werkzaam zijn bij Kindcentrum De Drieslag, locatie S. v.d. Oijeschool 

en op de toegestuurde personeelsroosters staan, zijn geregistreerd in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK). Zij zijn ook gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten (4) en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en 

beroepskrachten op 24-06-2021. Daarnaast zijn de presentielijsten en personeelsroosters van 

week 23 en 24 ingezien. 

Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor 

het aantal aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

BSO Kindcentrum De Drieslag, locatie S. v.d. Oijeschool, bestaat uit één basisgroep van maximaal 

twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (directeur kinderopvang per mail) 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (24-06-2021) 

• Personenregister Kinderopvang (19-07-2021) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (19-07-2021) 

• Presentielijsten (week 23, 24 en donderdag 24-06-2021) 

• Personeelsrooster (week 23, 24 en donderdag 24-06-2021) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Kindcentrum De Drieslag, locatie S. v.d. Oijeschool is tijdelijk gehuisvest in een noodvoorziening 

aan de Zuiderinslag 2 in Hoevelaken. 

De toezichthouder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid beoordeeld op aanpassingen aan de 

nieuwe, tijdelijke situatie, de inhoud en uitvoering. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij deze locatie hanteert men een veiligheids-en gezondheidsbeleid (Beleidsplan Veiligheid en 

Gezondheid BSO Schimmelpenninck van der Oijeschool juli 2020). 

Dit beleid bevat onder andere de volgende onderwerpen:  

• Voornaamste risico's (veiligheid en gezondheid) worden beschreven. 

• Er is een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 

kleine risico's (veiligheid en gezondheid). 

• grensoverschrijdend gedrag 

• Achterwachtregeling 

• Inzichtelijkheid voor alle werkzame volwassenen 

Uit de praktijkobservatie en inzage in de risico-inventarisatie tijdens het inspectiebezoek blijkt dat 

veiligheids- en gezondheidsrisico's voldoende gereduceerd worden middels passende maatregelen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid BSO Schimmelpenninck 

van der Oijeschool juli 2020) 

• Risico inventarisatie (tijdelijke huisvesting BSO locatie S. v.d. Oijeschool juli 2020) 
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Accommodatie 

 

Kindcentrum De Drieslag, locatie S. v.d. Oijeschool is tijdelijk gehuisvest in een noodvoorziening 

aan de Zuiderinslag 2 in Hoevelaken. Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte 

van de tijdelijke huisvesting beoordeeld. Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters dat per 

kind beschikbaar is. Daarnaast is de inrichting van de ruimten beoordeeld. 

 

Eisen aan ruimtes 

Oppervlakte beschikbare ruimtes 

Per aanwezig kind dient er minimaal 3.5 m2 binnenspeelruimte beschikbaar te zijn. 

Voor de buitenruimte dient per aanwezig kind minimaal 3 m2 beschikbaar te zijn. 

 

De beschikbare binnenruimte bestaat uit een klaslokaal en de gang op de bovenverdieping. 

Het klaslokaal heeft een oppervlakte van 62 m2. 

De gang op de bovenverdieping is een verkeersruimte, maar heeft daarnaast nog een hoek van 

ruim 9 m2 die gebruikt wordt als speelruimte. 

 

Totaal 71 m2 : 20 kindplaatsen = 3,55 m2 per kind. Dit is voldoende. 

 

De beschikbare buitenruimte is het plein aangrenzend aan het kindercentrum. Dit heeft een 

oppervlakte van 1519 m2 

1519 m2 : 20 kinderen = 75,95 m2 per kind, dit is ruimschoots voldoende. 

 

Inrichting van de ruimte 

De BSO ruimte beschikt over een aantal tegen elkaar geplaatste tafels met voldoende ruimte en 

stoelen om met een hele groep aan te zitten. Er hang een groot schoolbord in de ruimte. Verder 

staat er een bank, een computer en een voetbaltafel. Er staan kasten met spelletjes, boeken en 

knutselmateriaal. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (24-06-2021) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid BSO Schimmelpenninck 

van der Oijeschool juli 2020) 

• Plattegrond (ingezien op locatie) 
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Ouderrecht 

 

Bij dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie bij het beleid betrekt en 

hen hierover informeert. 

Informatie 

Het meest recente inspectierapport staat op de website. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Website (www.dedrieslag.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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) 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 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; 

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) 
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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) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 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) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
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- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

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) 

 

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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum De Drieslag, locatie S. v.d. Oijeschool 

Website : http://www.kindcentradedrieslag.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000028116240 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Christelijke Kindercentra De Drieslag 

Adres houder : Lange Voren 88 

Postcode en plaats : 3773 AS Barneveld 

Website : www.kindcentradedrieslag.nl 

KvK nummer : 08208123 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Hugo van Mil 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nijkerk 

Adres : Postbus 1000 

Postcode en plaats : 3860 BA NIJKERK GLD 

 

Planning 

Datum inspectie : 24-06-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 06-08-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 11-08-2021 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 11-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-08-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 18-08-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


