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Stichting IKC de Bonte Pael te Delft 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang IKC de Bonte Pael betreft een nieuwe locatie. 
De houder heeft op 3 oktober 2016 schriftelijk een aanvraag registeropname ingediend bij de 
gemeente Delft. Het onderzoek voor registratie heeft op 20 oktober 2016 plaatsgevonden. De 
houder is voornemens 1 november 2016 met de opvang te starten. 
  
IKC de Bonte Pael is gevestigd in basisschool de Bonte Pael. De buitenschoolse opvang gaat starten 
met één basisgroep van maximaal 20 kinderen van 4 t/m 13 jaar. Er zal ook voorschoolse opvang 
geboden worden. 
De opvang zal beschikken over een eigen huiselijk ingerichte groepsruimte in de school. Daarnaast 
kan de groep gebruik maken van het speellokaal en het podium van de aula. Voor het buiten 
spelen zal de BSO gebruik maken van het aangrenzende schoolplein en soms van de patio, een 
binnentuin in de school. 
  
Omdat het een intergraal kindercentrum (IKC) betreft zal er een nauwe samenwerking zijn tussen 
de buitenschoolse opvang en de school. Binnen het IKC zal er één pedagogisch klimaat 
aangeboden worden met één visie. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
 

 



 

4 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-10-2016 

Stichting IKC de Bonte Pael te Delft 

 

Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 
 
Tijdens de opvang zal verzorging en opvoeding worden geboden en een bijdrage aan de 
ontwikkeling van de kinderen. De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. 
  
De ouders/verzorgers tekenen hiervoor een plaatsingscontract waarin onder meer afspraken zijn 
opgenomen met betrekking tot de maandelijkse financiële vergoeding aan de houder. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. B. Schuller-Steijger-houder en mw. J. 
Janssen-locatieverantwoordelijke) 
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Stichting IKC de Bonte Pael te Delft 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Ieder kindercentrum dient een pedagogisch beleidsplan te hebben. 
In dit document moet, onder andere, de visie op de omgang met de kinderen beschreven staan. 
Ook zaken als de indeling en grootte van de groepen, de inzet en ondersteuning van 
beroepskrachten en het wenbeleid moeten terug te lezen zijn. 
De informatie moet actueel zijn. 
  
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan: Onderwijs, Opvoeding, Ontwikkeling en Ontspanning 
onder één dak. 
  
Hierin zijn de voorwaarden, zoals gesteld in de Wko, opgenomen, dit voldoet. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. B. Schuller-Steijger-houder en mw. J. 
Janssen-locatieverantwoordelijke) 

  Pedagogisch beleidsplan (Versie oktober 2016) 
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Stichting IKC de Bonte Pael te Delft 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) hebben. Een VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft 
staan die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. 
Alle beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang vallen bovendien onder de continue screening. 
  
Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken in het Justitieel Documentatie 
Systeem of personen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen geen nieuwe 
strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. 
  
De VOG van de houder Stichting IKC De Bonte Pael, d.d. 30-8-2016, is bij het indienen van de 
aanvraag tot exploitatie niet ouder dan twee maanden en voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Toezichthouder heeft de VOG-aanvragen ingezien van de drie beroepskrachten, die op deze BSO 
werkzaam zullen zijn. De VOG's worden beoordeeld tijdens het onderzoek na registratie.  
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskwalificaties van de beroepskrachten die werkzaam zullen zijn bij dit kindercentrum zijn 
beoordeeld en voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
BSO Bonte Pael gaat werken met één basisgroep van maximaal 20 kinderen van 4-13 jaar. 
  
In de ochtend zal ook voorschoolse opvang geboden worden aan maximaal 20 kinderen in één 
basisgroep. 
  
Bovenstaande omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. B. Schuller-Steijger-houder en mw. J. 
Janssen-locatieverantwoordelijke) 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Stichting IKC de Bonte Pael te Delft 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Op iedere locatie voor kinderopvang dienen jaarlijks de mogelijke risico’s geïnventariseerd te 
worden. Zowel veiligheidsrisico’s als gezondheidsrisico’s dienen hierbij bekeken te worden. Aan de 
hand van een door de houder gekozen standaardmethodiek wordt er per onderdeel een inschatting 
gemaakt van alle mogelijke risico's. Ook moeten er maatregelen worden genomen om eventuele 
risico’s zo klein mogelijk te maken. 
  
Het doel is zorg te dragen voor een zo veilig en gezond mogelijke omgeving voor de kinderen. 
  
De risico-inventarisaties, zowel gezondheid als veiligheid, zijn door de locatie-verantwoordelijke 
uitgevoerd op 15-8-2016 (veiligheid) en 16-8-2016 (gezondheid). 
Er wordt gewerkt met de digitale risicomonitor. In de risico-inventarisaties wordt voor de 
maatregelen verwezen naar de huisregels, protocollen en werkplannen. Er zijn geen openstaande 
acties meer uit te voeren. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de beoordeelde voorwaarden. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij 
signalen en de juiste vervolgstappen te nemen. Sinds 1 juli 2013 zijn zij verplicht deze meldcode te 
gebruiken. 
  
De houder gebruikt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, op basis van het landelijk 
model versie JSO juli 2013, in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 
  
Deze dient nog te worden voorzien van een sociale kaart van de eigen regio. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. B. Schuller-Steijger-houder en mw. J. 
Janssen-locatieverantwoordelijke) 

  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Huisregels/groepsregels 
  Meldcode kindermishandeling 
 Protocollen en werkplannen 
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Stichting IKC de Bonte Pael te Delft 

 

Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
Er zijn verschillende ruimtes in de school waar de buitenschoolse opvang gebruik van zal maken. 
  
De oppervlakte van deze ruimtes is als volgt: 
 Groepsruimte: 57 m2 
 Speellokaal: 82 m2 
 Podium in de aula: 33 m2 
  
Totaal: 172 m2. Per kind is er 8,6 m2 binnenspeelruimte beschikbaar. 
  
Per kind is er minimaal 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte nodig, hier wordt aan 
voldaan. 
  
De passende inrichting zal beoordeeld worden tijdens het onderzoek na registratie. 
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Per aanwezig kind op de BSO moet tenminste 3 m² buitenspeelruimte vast beschikbaar zijn. 
Deze buitenruimte dient voor kinderen toegankelijk en passend ingericht te zijn. 
  
De kinderen van deze BSO zullen gebruik maken van het ruime, aangrenzende schoolplein van 
basisschool de Bonte Pael. Het plein is ingericht met o.a. een glijbaan, schommels, een 
tafeltennistafel, een klimtoestel en heeft een voetbalveldje, een schaakveld en een hinkelbaan. 
  
Dit is voldoende groot voor het aantal op te vangen kinderen in dit kindercentrum en passend 
ingericht. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
  Plattegrond 
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Stichting IKC de Bonte Pael te Delft 

 

Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders over het beleid via de website. Houder wil gaan werken met een 
intakegesprek, nieuwsbrieven en een ouder-informatiebord. Het pedagogisch beleidsplan zal op de 
website geplaatst worden. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
Sinds 1 januari 2016 moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
De houder dient een interne regeling te treffen voor de behandeling van klachten van ouders. Deze 
regeling moet schriftelijk worden vastgelegd. 
Indien een ouder een klacht wil indienen dan moet dit schriftelijk gebeuren. In de klachtenregeling 
moet beschreven staan hoe de houder de klacht vervolgens behandelt. 
  
Daarnaast is de houder verplicht zich aan te sluiten bij de landelijke Geschillencommissie 
Kinderopvang. 
  
Op deze locatie wordt voldaan aan de hierboven beschreven wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Website 
  Klachtenregeling 
  Klachtenregeling oudercommissie 
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Stichting IKC de Bonte Pael te Delft 

 

Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 

peuterspeelzalen) 
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Stichting IKC de Bonte Pael te Delft 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 
 
 
 
 



 

12 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-10-2016 

Stichting IKC de Bonte Pael te Delft 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Stichting IKC de Bonte Pael te Delft 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting IKC de Bonte Pael 
Website : http://www.bontepael.nl 
Aantal kindplaatsen : 25 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting IKC de Bonte Pael 
Adres houder : Bikolaan 113 
Postcode en plaats : 2622EE Delft 
KvK nummer : 66689392 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  M.C.T. Lommelaars 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Delft 
Adres : Postbus 111 
Postcode en plaats : 2600AC DELFT 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-10-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 24-10-2016 
Zienswijze houder : 25-10-2016 
Vaststelling inspectierapport : 25-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-10-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 15-11-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Het onderzoek is als zeer positief en opbouwend ervaren. Het is een constructief en open gesprek 
geweest.  
De conclusies van het onderzoek worden door de houder van kindercentrum de Bonte Pael 
gedeeld. In het kader van de meldcode kindermishandeling wordt op korte termijn een sociale 
kaart van de eigen regio opgesteld. 
Dankzij het uitgevoerde onderzoek en de bevindingen zoals opgenomen in het inspectierapport 
heeft buitenschoolse opvang de Bonte Pael een duidelijk en reëel beeld gekregen van de mate 
waarin er aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. 
  
Vriendelijke groet, 
Brigitte Schuller-Steijger. 
Directeur integraal kindcentrum de Bonte Pael. 

 
 
 

 


