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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. 
 

Beschouwing 
Algemene informatie  
 

De houder van Kinder Centrum Almere (KCA) exploiteert sinds 4 juli 2018 BSO Zaalvoetbal. Deze 
BSO is gevestigd in de sportzaal op de Nederlandstraat en vindt plaats naast de sportzaal van BSO 

Kleutersport. Er wordt een basisgroep van maximaal 20 kinderen opgevangen in de leeftijd van 5- 

12 jaar. De zaalvoetbal BSO is op maandag, dinsdag en donderdag open, behalve in de 
vakanties. Bij voorkeur worden op de Sport BSO's gewerkt met een HBO sportleraar in combinatie 

met een beroepskracht op MBO niveau.  
 

Naast deze thema BSO heeft de houder nog andere thematische BSO's, zoals Theater BSO, Zwem 
BSO Lelystad, Sport BSO en BSO Handvaardigheid en Techniek. De houder heeft een reguliere BSO 

(de Hooiberg)en 3 kinderdagverblijven.  

 
 

Inspectiegeschiedenis 
 

 14 juni 2018 onderzoek voor registratie: Geen bezwaar tegen opname in het landelijk register. 

 10 januari 2019 onderzoek na registratie: Geen handhaving. 
 

 
Huidig onderzoek 

 
 

Tijdens het onderzoek blijkt dat BSO Zaalvoetbal en BSO Kleutersport samengevoegd zijn. De 

toezichthouder heeft de inspectie van beide BSO's uitgevoerd. De bevindingen zijn in aparte 
rapporten verwerkt.  

 
Voor het onderzoek zijn de beroepskrachten gesproken, is de pedagogische observatie uitgevoerd 

en zijn er documenten gecontroleerd. Er zijn geen overtredingen bij BSO Zaalvoetbal 

geconstateerd. 
 

 
Aandachtspunt 

De toezichthouder geeft de houder mee dat de kinderen rond 16.30 op de BSO Handvaardigheid, 
technniek en Chillen (BSO de Duinvlinder) de warme maaltijd nuttigen. BSO Handvaardigheid, 

Techniek en Chillen heeft een kindregistratie van maximaal 32 kinderen. Dit aantal mag niet 

overschreden worden.  
 

In het pedagogisch beleidsplan staat dat de kinderen hun warme maaltijd nuttigen op de  Sport 
BSO de Hooiberg op de Henrey Stanleystraat 1 (Buurthuis Amerika). Deze BSO heeft een 

registratie van 30 kinderen. Ook hier geldt dat er geen overschrijding mag plaatsvinden.  

 
 

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 

Pedagogisch beleidsplan en uitvoering 
 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan met een kenmerkende visie. De beroepskracht is op 

de hoogte van het beleidsplan en werkt conform het beleid. De beroepskracht geeft aan dat hij 
samen met een andere beroepskracht het vaste gezicht van de groep is. Hij geeft aan dat het 

belangrijk is dat de kinderen zich fijn en goed voelen. Dat zij durven en hier willen zijn. De 
beroepskracht geeft aan dat hij met uitdagende situaties te maken heeft gehad. Het is belangrijk 

om bewustwording te creëren bij kinderen. Wat doet jouw gedrag bij andere kinderen.   
 

Doordat de groep per dag kan verschillen, hebben de beroepskrachten te maken met verschillende 

groepsdynamieken. Ontoelaatbaar gedrag kan ten koste gaan van de sfeer en de veiligheid. De 
beroepskrachten zijn hier erg alert op.  

 
Uit het inspectierapport van 10 januari 2019 blijkt dat het pedagogisch beleidsplan aan de vereiste 

voorwaarden voldoet.  

 
Verantwoorde kinderopvang 

 
De houder beschrijft hoe er verantwoorde kinderopvang wordt geboden middels concrete 

voorbeelden. 
 

Werkwijze en groepsgrootte 

 
De houder beschrijft de werkwijze en ondersteunt deze met een dagschema. Tevens geeft de 

houder aan dat de groep uit 20 kinderen bestaat in de leeftijd van 5-13 jaar. Zaalvoetbal wordt 
aangeboden op de maandagen, dinsdagen en donderdagen. 
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In het aangepaste pedagogisch beleidsplan staat dat er maximaal 22 kinderen opgevangen kunnen 

worden. Dat is niet juist. Volgens het LRK is er een registratie voor 20 kinderen. Indien de houder 
dit wil ophogen, zal hij een wijzigingsverzoek bij de gemeente hiervoor moeten indienen. Op blz 15 

van het Ped. Beleidsplan staat basisgroep 21 kinderen.  
 

Signaleren en doorverwijzen en mentorschap 

 
Tijdens de intake of gedurende de opvang kan er aanleiding zijn om een kind te observeren. Dit 

gebeurt schriftelijk. De beroepskrachten kunnen ook gebruik maken van het expertise team van 
KCA. Mocht hulp intern middels een plan van aanpak niet voldoende zijn, dan kunnen ouders 

middels de sociale kaart doorverwezen worden. Kinderen worden in hun gehele ontwikkeling 

gevolgd. De observatieformulieren zijn van Uk en Puk, De peuterestafette en Digidoor. Op de bso 
gebeurt dit aan de hand van een zelf ontwikkelde observatielijst. De mentor onderhoudt contacten 

met de ouders en eventueel de school. Verlaten basisgroep De kinderen kunnen gebruik maken 
van de schoolpleinen van de Europaschool 

 
Drie uursregeling en de afwijking 

 

De afwijking van een half uur gedurende de schooldagen en de 3 uursafwijking gedurende de 
vakantie/ studiedagen wordt beschreven. Tijdens de vakanties is deze BSO dicht en worden de 

kinderen op de Hooiberg opgevangen.  
 

Wennen 

 
De houder beschrijft de intern en externe wenbeleid. Kinderen hebben de mogelijkheid om 2 dagen 

te wennen. 
 

Extra dagdelen 
 

Ouders kunnen een week voor de gewenste datum het verzoek indienen via het e -mailadres van de 

BSO. Binnen 24 uur horen de ouders of het verzoek geaccepteerd is. 
 

Taken van stagiaires en vrijwilligers en de manier van begele iden  
 

De houder beschrijft concreet welke taken de stagiaires en vrijwilligers kunnen uitvoeren en hoe zij 

hierbij begeleidt worden. De houder beschrijft tevens de 33% regeling. 
 

Conclusie 
Het beleidsplan voldoet aan de eisen van de wet. 

 
 

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. 
 

Tijdens de observatie blijkt dat BSO Kleutersport samen met BSO Zaa lvoetbal sport. Op de 

maandagen voegen zij samen. Er wordt een parcours uitgezet en een deel van de zaal wordt 
gebruikt voor zaalvoetbal. De kinderen kunnen van beide groepen zelf kiezen waar ze willen 

spelen. Er zijn 26 kinderen aanwezig met 3 beroepskrachten. De kinderen komen 
druppelsgewijs binnen. Er komen al kinderen vanaf 14.15 uur en de laatste komt een uur later. De 

thema BSO's gaan dan van start.   
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Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 
(bij de kleuters op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en 

praten met taal (zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 
 

Observatie 

Wanneer de kinderen binnen komen worden zij begroet door de beroepskracht. De 
beroepskrachten zijn vaste gezichten voor de kinderen. De kinderen komen bij de beroepskracht 

om te groeten, iets te vertellen of om een knuffel te geven voordat zij beginnen met spelen. De 
beroepskrachten spreken de kinderen op ooghoogte aan.  

 

Wanneer alle kinderen aanwezig zijn, mogen zij op de bank komen zitten. Bij de beroepskracht 
kunnen ze limonade halen en wat groente/ fruit. Tijdens dit eetmoment hebben de 

beroepskrachten korte gesprekken met de kinderen.  
 

 
Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 

Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren (bv 
eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die 

passen bij hun eigen interesse en energieniveau. 
 

Observatie 

De kinderen die eerder in de zaal zijn mogen 'vrij bewegen'. De parcours is grotendeels uitgezet en 
er liggen voetballen. De kinderen kiezen zelf wat ze willen doen totdat de rest er ook is.  

 
De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur 

en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken.De 
beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bv fantasie- en rollenspel, 

ontdekken, sport, natuur) Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel, zowel 

op groepsniveau als voor individuele kinderen. 
 

 
Observatie 

De beroepskracht vertelt dat ze bij dit onderdeel 'gooi gooi vang' (jongleren) kunnen doen. Voor de 

grote kinderen zijn er balletjes en de jonge BSO kinderen kunnen het met netjes proberen. Er is 
een onderdeel met Chinese bordjes draaien. Op de kast springen, met 2 voeten op de plank en dan 

omhoog springen. "Je mag pas springen als de vorige weg is". 
"Bij de andere juf kunnen jullie een partijtje voetbal spelen. Ik wil geen lichaamscontact zien".  

 
16 kinderen kiezen voor het parcours en de rest gaat voetballen.    

 

 
Sociale competentie 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars  kennis en 

kunde. 
 

Observatie 
Doordat er kinderen zijn van verschillende leeftijden (omdat het een samenvoeging van 2 BSO's 

zijn), moeten de oudere kinderen rekening houden met de jongere kinderen. Tijdens het voetballen 
vinden de ouderen dat een jonge BSO kind niet goed of snel kan spelen. De beroepskracht geeft 

aan dat zij met elkaar en elkaars kunnen rekening moeten houden.  

 
De beroepskracht vertelt dat zij veel tijd besteden aan bewustwording van gedrag. De kinderen 

worden tijdens het spelen bewust gemaakt van hun gedrag en wat dat met een ander doet.   
 

"Meester we mogen niet meedoen". "Ze spelen te ruw". "Wat hebben we afgesproken?", zegt de 

beroepskracht. "Je houdt rekening met elkaar".  
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Er blijkt onenigheid te zijn tussen 2 kinderen. De beroepskracht roept beide kinderen bij elkaar en 
laat ze vertellen wat er gebeurd is. Samen lossen ze het op en gaan daarna weer verder met 

spelen.    
 

 
Waarden en normen  

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 

De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 

gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 
 

Observatie 

"Oké, als iedereen weer op de bank gaat zitten, ga ik even vertellen wat de bedoeling is. Luister 
goed, wat je bij mij kan doen".  

 
"Als er iets is, dan met elkaar oplossen, en als dat niet lukt dan.....". Een kind zegt "dan naar de juf 

of meester gaan". "Goed zo".  
 

Kinderen die zich niet aan de veiligheidsafspraken houden en meerdere keren zijn gewaarschuwd, 

worden even apart gezet. De beroepskracht heeft een kort gesprek met het kind en daarna mogen 
zij weer spelen.  

 
Tijdens de uitleg moet de beroepskracht een aantal keren waarschuwen dat de kinderen stil 

moeten zijn en dat zij moeten luisteren naar de uitleg van de onderdelen en veiligheidsafspraken.  

 
"Misschien is de vraag voor jullie ook belangrijk, even luisteren". De kinderen stellen allemaal 

vragen ter verduidelijking van de verschillende onderdelen.  
 

Uit de observatie blijkt dat de jonge kinderen meer sturing nodig hebben en controle op hun 
gedrag. Zij worden tijdens het spel meerdere keren aangesproken. De beroepskrachten blijven 

consequent de regels / afspraken herhalen wanneer ze het kind aanspreken.  

 
 

Conclusie 
Er wordt verantwoorde kinderopvang geboden.  

 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. L. van Belzen) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogisch observatie / groepsruimte) 

 Pedagogisch beleidsplan (2020) 
 Inspectierapport 10 januari 2019 

 
 

 

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 

De 3 beroepskrachten zijn geregistreerd en gekoppeld in het personen register aan de houder. 
 

Conclusie 
Er wordt aan de eis voldaan.  
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Opleidingseisen 

Beroepskrachten  
Twee beroepskrachten beschikken over het getuigschrift Opleiding tot leraar voorgezet onderwijs 

van de eerste graad in lichamelijke opvoeding.   

 
De andere beroepskracht beschikt over het diploma Sport en bewegingscoördinator N4. 

De diploma's zijn uitsluitend voor pedagogisch medewerker in BSO/NSO. 
 

Er wordt aan de eis voldaan.  
 

 

Pedagogische beleidsmedewerker / coach  
De pedagogische coaches en beleidsmedewerker beschikken over het diploma HBO Pedagogiek. Er 

wordt aan de eis voldaan. 
 

 

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

stagiaires 

Ten tijde van de inspectie had BSO Kleutersport 11 kinderen en 1 beroepskracht. 

BSO Zaalvoetal had 15 kinderen met 2 beroepskrachten.  
 

Doordat BSO Zaalvoetbal en BSO Kleutersport samengevoegd waren, stonden er 3 
beroepskrachten met 26 kinderen.  

 

 
De helft van de beroepskrachten werd bij BSO Zaalvoetbal ingezet, ten tijde van de afwijking van 

30 minuten.  
 

 
Conclusie 

Er werd aan de beroepskracht kind ratio voldaan.   

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach. De 
houder heeft gedurende 2019 de tijd om deze beleidsmedewerker in te zetten. Bij het volgende 

jaarlijks onderzoek zal beoordeeld worden of de houder dat conform de geldende eisen heeft 
gedaan. 

 
Coachingstraject  

 

Op 31 januari heeft er op het hoofdkantoor een gesprek met 2 pedagogische coaches 
plaatsgevonden. Uit het gesprek is het volgende naar voren gekomen: 

 
Kindercentrum Almere heeft 5 pedagogische coaches en 1 pedagogisch beleidsmedewerker.  

De 5 coaches en de beleidsmedewerker beschikken over de juiste beroepskwalificaties. 

 
Er is een coachingstraject (2019) op papier gezet waarbij de berekening is gemaakt hoeveel uur er 

aan coaching ingezet wordt per voorziening. Er werkt 1 vaste invalkracht die meegenomen is in het 
coachingstraject. Er wordt niet gewerkt met flexibele noch uitzendkrachten. De beleidsmedewerker 
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werkt 18 uur per week aan beleidsonderwerpen en de uitvoering hiervan. Er wordt nauw 
samengewerkt met de coaches. 

 
Het coachingsplan (2020) is door de beleidsmedewerker en de coaches geschreven. Hierin wordt 

beschreven welke stappen er genomen worden om tot een succesvolle coachingstraject te komen. 
Het begint vanaf een intake tot aan reflectie en interne kwaliteitsbewaking.  

 

De KDV locaties hebben ieder 2 coaches en de Thema BSO's hebben 3 coaches. Het is de bedoeling 
dat een coach (locatiemanager van locatie A) en een coach (locatiemanager van locatie B) samen 

een locatie bezoeken. Zo heb je een bekende van de locatie en een onbekende en dat geeft meer 
inzicht (blinde vlekken en details over de locatie) in de locatie en de beroepskracht die  gecoached 

wordt.  

 
Twee van de vijf coaches staan ook op de groep als beroepskracht. Zij worden door hun collega 

coach gecoached. 
 

De observatieformulieren die de coaches gebruiken voor de beroepskrachten zijn door de coaches 
ook zelf ontwikkeld.  

 

Naar aanleiding van de evaluaties van 2019, hebben de coaches besloten om in 2020 met 
videotraining te beginnen. Tijdens werkoverleggen dragen de coaches verschillende thema's  aan 

zoals onderwerpen uit het pedagogisch beleidsplan en de meldcode. Op de interne memo's die 
wekelijks verschijnt worden de belangrijke punten nogmaals herhaald zodat de beroepskrachten 

scherp blijven.  

 
De oudercommissie is op de hoogte van de inzet van de coaches en hoe deze ingezet worden. 

Tijdens een MT vergadering is dit besproken.  
 

Informatie van de beroepskracht over de uitvoering 
 

De beroepskrachten vertellen dat er bijeenkomsten zijn geweest met voorlichting over wat de 

pedagogische coach is en hoe deze ingezet zal worden. De beroepskrachten hebben hun eigen 
doelstellingen moeten opschrijven. Samen met de pedagogische beleidsmedewerker hebben de 

beroepskrachten de visie van de verschillende sport BSO's herschreven.  
 

 

Conclusie 
Er wordt aan de eisen voldaan.  

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Basisgroep 
Op deze thema BSO is er sprake van 1 basisgroep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 5-

12 jaar. 
 

 

Mentorschap 
De beroepskracht vertelt dat de observatielijsten ook op de BSO door de mentoren gebruikt 

worden. De kinderen hebben allemaal een mentor. De ouders weten wie de mentor is. De 
beroepskracht vertelt dat de mentor het vaste aanspreekpunt voor de ouders en het kind is. Er 

wordt gericht naar de ontwikkeling van het kind gekeken, en omdat het een sport BSO is, wordt er 
extra aandacht aan de sociale competentie besteed en de ontwikkeling van de motoriek.  

 

 
Conclusie 

Er wordt aan de eisen voldaan.   
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Op de BSO wordt er Nederlands gesproken en zijn de documenten in de Nederlandse taal 

geschreven. 
 

 

Conclusie 
Er wordt aan de eis voldaan.  

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. L. van Belzen) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (pedagogisch observatie / groepsruimte) 

 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 

Veiligheid en gezondheid 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid van 

kinderen. De houder legt in het beleid veiligheid en gezondheid (onder andere) vast welke 
voornaamste risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt. 

 

Verder gelden er eisen voor de inhoud en uitvoering van de meldcode kindermishandeling. 
  

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Uitvoering van het veiligheid- gezondheidsbeleid 

 
De beroepskracht is op de hoogte van de belangrijke risico's en houdt zich aan de gemaakte 

afspraken met betrekking tot veiligheid en gezondheid. De beroepskracht vertelt dat hij altijd alert 
blijft op wat de de kinderen doen en hoe zij een activiteit uitvoeren. Kinderen laten zich soms 

meeslepen door de groep en dan kunnen er onveilige situaties ontstaan. De beroepskracht vertelt 

dat hij de kinderen altijd terug verwijst naar de gemaakte afspraken.  
 

Als grote risico geeft de beroepskracht aan dat vallen van de touwen of trampoline kan gebeuren. 
De beroepskracht zorgt er altijd voor dat er een medewerker bij deze onderdelen staat, indien zij 

met de kleutersport samenvoegen. Voor Zaalvoetbal zijn er geen directe grote risico's. Pesten 
wordt serieus genomen en mogelijke signalen omtrent kindermishandeling.  

 

 
Beleid  

Er is een herschreven Veiligheids en gezondheidsbeleid, met een geldigheid van 2019 tot en met 
2023.  

 

De beroepskrachten voeren zelf de Quick scans uit. Dit wordt met de hoofd BSO besproken. 
Wanneer de scans is uitgevoerd, wordt het document in een teamoverleg besproken.  

 
In het veiligheidsbeleid wordt beschreven dat vallen van hoogte vrijwel nihil is en daarom geen 

groot risico is. BSO Zaalvoetbal bevindt zich op de tweede etage van het sportgebouw. De trappen 
zijn steil. Kinderen kunnen van de trap vallen. De risico is niet goed ingeschat. De 

beleidsmedewerker heeft de informatie aangevuld en juiste maatregelen hiervoor beschreven.  

 
Het dragen van goede schoeisel voor Zaalvoetbal, daar wordt streng op gecontroleerd, wordt in het 

beleid beschreven. Tijdens de observatie blijkt dat meerdere kinderen geen goede schoenen aan 
hebben. Een ervan deed mee met Zaalvoetbal, de andere kinderen deden mee aan de parcours. De 

beleidsmedewerker heeft hier aanvullende maatregelen voor beschreven.     
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De 3 beroepskrachten beschikken over een geldig kinder EHBO certificaat van het 
Rode en Oranje met een geldigheid tot april 2020 en 2021.  

 
 

Conclusie 
Het veiligheids en gezondheidsdocument voldoet aan de eisen.  

 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De beroepskracht is op de hoogte van de meldcode. De beroepskracht is alert op de 'lichte 
klachten',  en mogelijke signalen. Conditie en prestatie binnen de groep is ook een reden om alert 

te zijn. Juist wanneer een kind afwijkend gedrag gaat vertonen dan wat het altijd heeft laten zien. 
Doordat er vaste beroepskrachten op deze BSO staan, hebben zij goed zich op de ontwikkeling / 

persoonlijkheid van de kinderen.  
 

Afwijkend gedrag is altijd een reden om met de ouders in gesprek te gaan. Soms zijn er vanuit de 

ouders goede redenen waardoor het gedrag van het kind te begrijpen is (bijvoorbeeld een 
sterfgeval in de familie of echtscheiding). 

 
De beroepskracht is op de hoogte wie de aandachtsfunctionarissen binnen de organisatie zijn.  

 

Tijdens werkoverleggen komt dit onderwerp regelmatig aan de orde.  
 

Conclusie 
Er wordt aan de eisen voldaan.  

 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogisch observatie / groepsruimte) 
 EHBO certificaten (Oranje Kruis) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (juli 2019) 

 Pedagogisch beleidsplan (2020) 
 

Accommodatie 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting van de binnenruimte 

en de buitenspeelruimte. Het gaat hierbij om het aantal vierkante meters beschikbaar per kind en 
de inrichting van de ruimten. 

  
 

Eisen aan ruimtes 

Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat er afgelopen jaar geen wijzigingen hebben 
plaatsgevonden in het domein accommodatie en inrichting. De informatie uit het inspectierapport 

van 10 januari 2019 volstaat. 

 
Als opmerking kan erbij geplaatst worden dat de kinderen tot 16.00 uur hier kunnen sporten omdat 

er vanaf 16.15 een andere organisatie gebruik maakt van de sportzalen.  
 

Binnenruimte  
 

De sportzaal van de Europaschool wordt gebruikt voor BSO Zaalvoetbal. De houder heeft 

beschikking over 2 sportzalen: De kleine sportzaal is ongeveer 77 m². Dit is voldoende voor 
maximaal 20 kinderen. Hier sporten de kinderen van BSO Kleutersport. De grote sportzaal heeft 

meer dan 77 m². In deze zaal zal de BSO zaalvoetbal gegeven worden. De kinderen hebben 
beschikking over verschillende ballen en doelen. De zalen zijn ingerichte gemeentelijke sportzalen.  
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Buitenruimte  
 

De houder schrijft: KinderCentrumAlmere kan van 14:00 uur – 18:30 uur gebruik maken van de 
open schoolpleinen van de Europaschool. 

 
 

Conclusie  

Er wordt aan de eisen voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (pedagogisch observatie / groepsruimte) 

 Pedagogisch beleidsplan (2020) 
 Inspectierapport 10 januari 2019 

 
 

 

Ouderrecht 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen aan de informatieverstrekking aan ouders, de 

samenwerking met de oudercommissie en het uitvoeren van de klachtenregeling. 
  

 

Informatie 

De houder informeert de ouders via de website en het pedagogisch beleidsplan over onder andere 

de volgende onderwerpen: 
 de veiligheid en de gezondheid; 

 de opleidingseisen waaraan de beroepskrachten voldoen; 
 de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs; 

 het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie; 

 de groepsgrootte, het dagritme en de herkenbaarheid van ruimtes en personen; 
 het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk; 

 de accommodatie en de inrichting van de ruimte die bestemd is voor kinderopvang; 
 de beschikbare ruimte voor kinderen; 

 de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers 

 de opleidingseisen waaraan pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen 
 

Het inspectierapport (onderzoek na registratie 10 januari 2019) staat op de website. 
 

De houder informeert ouders ook over de interne en externe klachtenregeling (Geschillencommisie) 
en wanneer er minder beroepskrachten op de groep staan in het kader van de afwijking 

beroepskracht-kindratio. 

 
 

Conclusie  
Er wordt aan de eisen voldaan. 

 

 
 

 
 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie, met leden uit verschillende locaties. Er wordt regelmatig 
vergaderd over onderwerpen die de oudercommissie van belang vindt, dan wel onderwerpen die de 

houder aandraagt ter verbetering van de kwaliteit. De toezichthouder heeft de notulen van de 
laatste 4 vergaderingen ontvangen. 
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Er wordt aan de eis voldaan.   
 

 

Klachten en geschillen 

De houder heeft een interne klachtenregeling dat voldoet. In de klachtenregeling legt de houder de 

werkwijze vast hoe met klachten van ouders wordt omgegaan. Deze regeling moet schriftelijk 
vastgelegd zijn. Ouders kunnen een klacht indienen over: 

 
a) geschillen tussen houder en ouder over: - een gedraging van de houder of bij de houder 

werkzame personen jegens een 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. 
 

De houder is aangesloten bij een erkende Geschillencommissie. 
 

Conclusie 

Er wordt aan de eisen voldaan 
 

Gebruikte bronnen 

 Notulen oudercommissie (4x) 
 Website (https://www.kindercentrumalmere.nl/static/documenten/overig/Klachtenreglement) 

 Pedagogisch beleidsplan (2020) 
 Klachtenregeling (website) 

 Aansluiting geschillencommissie (aangesloten per 30-11-2015) 
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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 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e 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 socia le 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 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 
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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) 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 
indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 

wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De  houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
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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) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 
de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 

conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
 

(art 1.50 lid 2 en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 
   

OF 

Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 

door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
 

(art 1.55 lid 2 Wet 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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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; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 
 

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

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

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

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 
Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9b Regeling Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

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

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 
2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet 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 de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

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 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artike l 
1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 
 

(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 
 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

OF 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 
het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 

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 wettelijk 

adviesrecht. 
 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Zaalvoetbal 
Website : http://www.kindercentrumalmere.nl 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

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 : 10-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 21-02-2020 

Zienswijze houder : 27-02-2020 

Vaststelling inspectierapport : 28-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-02-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-02-2020 

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 10 februari 2020 heeft de toezichthouder een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

BSO Zaalvoetbal en BSO Kleutersport spel & dance waren op het moment van onderzoeken 

samengevoegd in de Europazaal. Uit het onderzoek van BSO Zaalvoetbal blijkt dat er aan 
verantwoorde kinderopvang wordt geboden. Mooie kwaliteiten die wij uit het onderzoek naar boven 

zien komen is dat onze medewerkers zoveel mogelijk op ooghoogte praten met de kinderen en het 
samenspel tussen jong en oud stimuleren. Door in te grijpen en aan te moedigen. Dit draag bij aan 

de ontwikkeling van de normen en waarden van de kinderen wie bij BSO aanbieden. 
  

Als organisatie zijn we druk bezig met het coachen van alle medewerkers. De medewerkers zijn 

hierover voorgelicht en weten wat het coachtingstraject inhoudt. Coachen staat bij ons hoog in het 
vaandel, dit om de kwaliteit van ons KinderCentrum zo hoog mogelijk te houden. 

  
Wij zijn erg tevreden met het rapport wat binnen is gekomen en streven ernaar deze kwaliteit 

voort te zetten. 

  
  

Bij deze bevestigen wij akkoord betreft de zienswijze en het opgestelde rapport voor BSO 
Zaalvoetbal. 

  
  

Vertrouwende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  
  

Met vriendelijke groet, 
  

  

Anita Bakker 
Beleidsmedewerker 
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