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Wet kinderopvang 
 

 

Landelijk Register Kinderopvang 

BSO De Otter staat ingeschreven in het Landelijk register Kinderopvang. Om ingeschreven te 

staan in het kinderopvangregister moet de opvang voldoen aan voorwaarden. Deze worden 

gecontroleerd door een toezichthouder van de GGD, in opdracht van de Gemeente 

Heemskerk. Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang kunt u zien dat BSO De 

Otter staat ingeschreven in het register onder nummer 149676505. U kunt hier ook de 

inspectierapporten bekijken. 

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

Een van de voorwaarden is het, jaarlijks maken van een risico-inventarisatie veiligheid en 

gezondheid. Hierin staan maatregelen die wij nemen om de veiligheid en gezondheid te 

waarborgen en hoe wij omgaan met gevaarlijke situaties. Mocht u deze documenten in willen 

zien dan kunt u dit aangeven bij de coördinator van de BSO. U kunt deze documenten inzien 

op locatie. 

 

Klachtenregeling 

Als ouders, oudercommissie of bedrijven een klacht hebben kunnen zij zich wenden tot de 

groepsleiding, de coördinator van BSO de Otter of de directie van Basisschool Otterkolken. 

Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan de klacht officieel bij de 

coördinator/directie, bestuur of klachtencommissie ingediend worden. Sinds 2016 is 

Stichting Tabijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

In de onderstaande documenten kunt u meer informatie terugvinden over de werkwijze en 

het regelement van de Geschillencommissie. Individuele ouders maar ook de oudercommissie 

kunnen hier gebruik van maken. 

 

Geschilartikel Kinderopvang en Hoe werkt de Geschillencommissie: 

• http://otterkolken.tabijn.nl/bso-de-otter/geschillencommissie-kinderopvang/ 

Jaarverslag klachten oudercommissie en ouders: 

• http://otterkolken.tabijn.nl/bso-de-otter/oudercommissie/ 
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Meldcode Kindermishandeling 

Binnen de BSO werken wij met De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, een 

terechte verplichting vanuit de Wet Kinderopvang. De Meldcode geeft via een stappenplan 

aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Het doel van de verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt 

ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroege signalering van 

huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen 

geconfronteerd met geweld en mishandeling. 

Aandachtsfunctionaris 

Op Otterkolken en bij BSO De Otter hebben wij twee aandachtfunctionarissen. Dat zijn intern 

begeleider Marjan Rensen en Pedagogisch medewerker Cordi van der Aar. Daarnaast 

besteden wij tijdens teamvergaderingen regelmatig aandacht aan de meldcode. Alle 

teamleden van de BSO zijn op de hoogte van de te volgen stappen.  

 

 


