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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 

inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de  kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties, of indien hier een andere 

aanleiding voor is. 

 

Beschouwing 
Algemene informatie 

 
Kindercentrum Almere bestaat uit verschillende vestigingen in Almere (KDV De Boerderij, 

Kleutersport BSO, Zaalvoetbal, Theater BSO, Handvaardigheid en Techniek en Koken en Bakken) 
en in Lelystad (Zwem BSO). 

 
De bezochte BSO, de Hooiberg, is een huis in boerderijstijl. Op deze locatie kunnen 53 kinderen 

opgevangen worden. Tijdens de schoolvakanties worden de kinderen van de verschillende thema 

BSO's opgevangen op de Hooiberg. Wanneer blijkt dat er tijdens de vakanties meer dan 53 
kinderen zijn, wordt er uitgeweken naar de locaties De Duinvlinder en BSO Koken en Bakken. Per 

week worden dezelfde activiteiten uitgevoerd in de vakantie, zodat alle kinderen de kans krijgen 
om mee te doen met de activiteiten van de week, en dat zij de verschillende thema's kunnen 

ervaren.  

 
 

Recente inspectiegeschiedenis 
 

17-07-2019: jaarlijks onderzoek. Advies Geen handhaving. 
12-10-2018: Jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 

14-11-2017: Jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 

15-02-2016: Jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 
30-09-2016: Nader onderzoek. Advies: Geen Handhaving. 

30-08-2016: Incidenteel onderzoek. Advies: Wijziging houder toewijzen. 
22-07-2016: Incidenteel onderzoek m.b.t. wijzigingsverzoek aantal geregistreerde kindplaatsen 

van 40 naar 53. Advies: Wijziging toewijzen. 

30-06-2016: Jaarlijks onderzoek. Advies: Handhaving 
 

 
Huidige inspectie 

 
Voor het onderzoek zijn de beroepskrachten gesproken en is de pedagogische observatie 

uitgevoerd. Het pedagogisch beleidsplan is aangepast naar aanleiding van incorrecte informatie.  

 
Er zijn geen overtredingen geconstateerd.  

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 

de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 

 
In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt de kinderopvangondernemer 

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, en 

 

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. 
  

 

Pedagogisch beleid 

De beroepskrachten kennen het pedagogisch beleidsplan. Een aantal beroepskrachten van deze 

dag werken ook als vaste beroepskracht op een thema BSO.  
 

Zij vertellen dat deze momenteel herschreven wordt door de pedagogische beleidsmedewerker. 

Tijdens de werkoverleggen en de dagelijkse briefing komt het pedagogisch beleidsplan (de ped. 
doelen) altijd kort ter sprake.  

 
Uit de gesprekken en de observatie komt naar voren dat er uitvoering wordt gegeven aan het 

pedagogisch beleidsplan.  
 

 

Opmerking 
 

In het ped. beleidsplan staat bij de groepen 4-7 jaar dat de stamgroep ruimte biedt aan 24 
plaatsen met 2 beroepskrachten. Op de BSO is er sprake van een basisgroep. De leeftijdscategorie 

4-6 is wettelijk bepaald op 1 op 10 en 2 op 20. Basisgroep kan bij deze leeftijdscategorie  niet 

groter zijn dan 20.  
 

Bij de leeftijdscategorie 7-13 en 2 vaste beroepskrachten schrijft de beleidsmedewerker dat er 29 
kinderen opgevangen kunnen worden. Ook hier dat het een basisgroep is en geen stamgroep. In 

de leeftijd 7-13 is wettelijk bepaald dat het 1 op 12 kinderen is, 2 op 24 en 3 op 30.  
 

Sinds de kerstvakantie heeft er een verandering in de werkwijze plaatsgevonden.  

Er zijn nu 4 groepen gecreëerd. Er wordt niet beschreven hoe groot deze 
basisgroepen zijn. Bovenstaande is met de beleidsmedewerker gecommuniceerd. De informatie is 

gecorrigeerd / aangepast.  
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 Veulentjes 4-5 jarigen maximaal 13 kinderen  
 Kalfjes 5-6 jarigen maximaal 17 kinderen 

 Pony's 7-8 jarigen maximaal 12 kinderen 
 Paarden 9+ maximaal 11 kinderen 

 
 

 

 

Pedagogische praktijk 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (vastgesteld Januari 2015). Bij het beoordelen 
van de observaties is uitgegaan van 4 basiscompetenties vanuit de Wet Kinderopvang, waaraan de 

pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk emotionele veiligheid, persoonlijke 
competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden. De illustraties zijn 

bedoeld als beknopte voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van de praktijksituatie te 
geven. De toezichthouder stoelt zijn inzicht en mening op de gegeven voorbeelden en op tijdens de 

observatie opgedane overige signalen. 

 
De BSO is in de voorjaarsvakantie bezocht. Ten tijde van de inspectie blijkt dat kinderen naar een 

activiteit zijn, zoals PIT / Speelhaven en de Kemphaan. Uiteindelijk zijn er 35 kinderen 
overgebleven. Rond 15.00 uur waren alle kinderen weg voor een workshop  op de Kook BSO en 

BSO handvaardigheid en Techniek. Rond 16.00 uur zouden de kinderen van PIT / Speelhaven en 

de Kemphaan weer terugkomen. De pedagogische observatie was hierdoor kort.   
 

 
Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft. 
 

Observatie 
"Wat gaan jullie allemaal kleuren?', vraagt de beroepskracht. Een van de kinderen zegt dat ze dat 

niet gaat vertellen. "Ohhh jij houdt het als een verrassing".  

 
"Heb jij dat allemaal zelf gedaan? Wat goed zeg".  

 
 

Persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting. 

Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en 
leeftijdsgroepen. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en 

fantaseren. Er zijn (enkele) specifieke speelhoeken/-gebieden. (bv computerhok, 
bouwmateriaalhoek, huishoek/ poppenhoek). 

 

Observatie 
Op de 7-8 groep kunnen de kinderen sjoelen of met de tafelvoetbal spelen. Er staat bouwmateriaal 

en er zijn zitzakken.  
 

Op de 9+ groep kunnen de kinderen achter de computer of op de WII. Verder is er 
knutselmateriaal aanwezig en KAPLA.  

 

De kinderen zijn op hun eigen groep ontspannen met een activiteit bezig. Een aantal kinderen zijn 
aan het tekenen / kleuren, puzzelen, bouwen, achter de computer of spelen een spel. 

 
"Ik denk dat we zo met een half uur buiten gaan spelen. Wie gaat er allemaal mee?", vraagt de 

beroepskracht. 
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Sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 

De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 

leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). 
 

Observatie 

"We gaan eerst alles netjes opruimen voordat we wat anders gaan doen".  
 

De beroepskracht geeft de kinderen kleurpotloden om te tekenen. Ze zegt, "wel netjes delen hè". 
"Juf we willen nog meer kleurtjes". "Ik heb heel veel kleurtjes" 

 

"Jongens hoe zitten we aan tafel? Op onze billen. Als je op je knieën gaat zitten, kan je met je neus 
op de tafel vallen. Dat is hartstikke gevaarlijk". 

 
Alle kinderen willen na het kleuren buiten gaan spelen. De beroepskracht zegt, "oh als iedereen wil 

gaan, dan gaan we eerst allemaal opruimen he".  
 

 

Waarden en normen  
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. 

De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij 
het aangaan en uitvoeren van activiteiten.Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar 

helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten). 

 
Observatie 

Een kind sleept met zijn stoel naar de computer. De beroepskracht zegt, "even optillen X".  
 

Een kind is naar de toilet geweest en gaat haar handen wassen. De beroepskracht staat erbij en 
samen tellen zij tot 15 (seconden). Na 15 tellen mag zij stoppen. 

 

 
Conclusie  

Er wordt verantwoorde kinderopvang geboden.  
 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (BSO coordinator) 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogisch observatie / groepsruimte) 
 Pedagogisch beleidsplan (januari 2020 maart 2020) 

 

Personeel en groepen 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificaties, inzet van leerlingen, de stabiliteit van de groep, het gebruik van de 

Nederlandse taal en de inzet van de pedagogische coach / beleidsmedewerker. 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op locatie waren er 7 beroepskrachten aanwezig en 4 waren met de kinderen op pad. Alle 11 

beroepskrachten zijn geregistreerd en gekoppeld in het Personen register. Er wordt aan de eis 

voldaan.  
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Opleidingseisen 

Beroepskrachten  

 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 
Pedagogische beleidsmedewerker / coach 

 
De beleidsmedewerker en de coaches beschikken over het diploma HBO Pedagogiek.  

 

Er wordt aan de eisen voldaan.  
 

 

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

stagiaires 

Ten tijde van de inspectie was de beroepskracht kind ratio goed.  
 12 kinderen en 2 beroepskrachten waren naar PIT (tijdstip vertrek 09.30 uur) 

 16 kinderen en 2 beroepskrachten waren naar de Kemphaan (vertrek idem 09.30 uur) 

 35 kinderen met 7 beroepskrachten (tijdens de inspectie) 
 

Van de 35 kinderen gingen er 8 met een beroepskracht naar Handvaardigheid en Techniek BSO. 
 

Van de overgebleven 27 kinderen gingen er 11 naar de kookworkshop met 2 beroepskrachten.  
 

In het pand bleven er 16 over met 4 beroepskrachten.  

 
Deze 16 kinderen gingen met 2 beroepskrachten buiten spelen. 

 
Op alle momenten werd er aan de beroepskracht kind ratio voldaan.   

 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op deze locatie kunnen er 53 kinderen opgevangen worden. 
 

De BSO coördinator en beroepskrachten vertellen dat zij in de kerstvakantie vaste leeftijdsgroepen 

hebben gecreëerd om meer rust te bewaren in het pand. Op deze manier weet elke kind waar zijn 
of haar speelruimte is. De jonge BSO kinderen spelen allemaal beneden en de oudere kinderen 

boven. Op deze manier kan de veiligheid (trappen) ook meer geborgd worden. Door deze 
verandering, blijkt dat er meer ontwikkelingsgericht gespeeld kan worden en de oudere BSO 

kinderen bijvoorbeeld beter geholpen kunnen worden met hun huiswerk.    

 
De 4 groepen zijn: 

 Veulentjes 4-5 jarigen 
 Kalfjes 5-6 jarigen 

 Pony's 7-8 jarigen  
 Paarden 9+ 

Het (educatief) speelmateriaal is afgestemd naar leeftijd van de kinderen. De leeftijdsgrenzen zijn 

niet bindend. Er wordt naar elk kind gekeken wie het aankan om naar de volgende groep te gaan.  
 

Er wordt aan de eis van de basisgroep voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (BSO coordinator) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogisch observatie / groepsruimte) 
 Personenregister Kinderopvang (4 maart 2020) 
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 Website 
(https://www.kindercentrumalmere.nl/static/documenten/beleidsplannen/PB%20De%20Hooibe

rg%20januari%202) 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (5x) 

 Pedagogisch beleidsplan (januari 2020 maart 2020) 
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (eerdere inspectie) 

 www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma  

 
 

 

Veiligheid en gezondheid 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen de inhoud, uitvoering en het bevorderen van de 
meldcode kindermishandeling. 

  

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Het bespreken van de meldcode is een vast onderdeel tijdens werkoverleggen. De beroepskrachten 
kunnen altijd beroep doen op het expertise team (hbo coaches Pedagogiek). Daarnaast zijn e r een 

aantal aandachtsfunctionarissen binnen deze organisatie, die de beroepskrachten ondersteunen 

wanneer er bijzonderheden gesignaleerd worden. 
 

De aanwezige beroepskrachten zijn tijdens eerdere inspecties in de maanden januari en 
februari gesproken, op hun eigen thema BSO. Uit hun informatie kwam naar voren dat zij goed op 

de hoogte zijn van de verschillende signalen, de meldplicht en welke stappen zij moeten 

ondernemen bij een vermoeden. 
 

De andere (vaste) beroepskracht van de Hooiberg vertelt dat zij door middel van haar mentorrol 
bijzonderheden opmerkt bij kinderen en dat zij weet wie ze moet inschakelen om deze 

bijzonderheden mee te bespreken.  
 

Er wordt aan de voorwaarde voldaan. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogisch observatie / groepsruimte) 
 EHBO certificaat (oranje kruis) 

 Inspectie BSO Koken en Bakken d.d. 23/1/2020 
 Inspectie Zaalvoetbal / kleutersport d.d. 10/2/2020 
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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, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Bes luit 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 ve ilig 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 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 

kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
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 en cao Sociaal Werk. 

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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 

- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 

beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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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 
 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Hooiberg 
Vestigingsnummer KvK : 501610590000 

Aantal kindplaatsen : 53 

 

Gegevens houder 
Naam houder : KinderCentrumAlmere B.V. 

Adres houder : Mercuriusstraat 1 
Postcode en plaats : 1363ZB Almere 

KvK nummer : 65893751 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  R. Mangal 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 

Planning 
Datum inspectie : 18-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport :  

Zienswijze houder : 19-03-2020 

Vaststelling inspectierapport : 13-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-03-2020 

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. 

 

Op 18 februari 2020 heeft er op onze BSO de Hooiberg onaangekondigd jaarlijks onderzoek 

plaatsgevonden door de toezichthouder. Op het moment van het onderzoek was het 

voorjaarsvakantie, tevens vonden er verschillende activiteiten/uitjes plaats. Het beroepskracht-
kind-ratio was op alle locaties juist, waardoor wij i.c.m. met andere getoetste onderwerpen hebben 

kunnen voldoen aan verantwoorde kinderopvang. 
We kunnen ervan genieten om terug te lezen in de observaties hoe onze medewerkers omgaan 

met de kinderen en bijdragen aan de pedagogische basisdoelen. Er wordt rekening gehouden 
emotionele ontwikkeling en de persoonlijk competentie. In beide gevallen is terug te lezen dat er in 

gesprek wordt gegaan met de kinderen. Tevens wordt er bijgedragen aan de normen en waarden 

door samen de handen te wassen voor een bepaalde tijd. Dit omdat hygiëne bij ons hoog in het 
vaandel staat. 

Het definitieve rapport zal na het ontvangen hiervan zo snel mogelijk op onze website geplaatst 
worden. 

  

  
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  
  

Met vriendelijke groet, 
  

  

Anita Bakker 
Beleidsmedewerker 
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