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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat er geen bezwaar is tegen de aanvraag om het kindaantal op te 

hogen.  

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

 

Incidenteel onderzoek  

 

BSO De Zeeraket is niet bezocht in het kader van de aanvraag. De toezichthouder heeft telefonisch 

contact met de beleidsmedewerker gehad over de aanvraag. Het pedagogisch beleidsplan en het 

veiligheidsbeleid zijn opgestuurd, alsmede 16 foto's van de nieuwe groepsruimtes en de gymzaal. 

De toezichthouder concludeert dat in het veiligheidsbeleid de gymzaal nog niet in is meegenomen. 

Deze was nog in aanbouw. De risico's en maatregelen moeten zo snel mogelijk na oplevering 

beschreven worden. Tenslotte moeten beide basisgroepen nog ingericht worden met 

speelmaterriaal voor na het eten.   

 

Algemeen 

 

BSO De Zeeraket bevindt zich in een nieuw gebouwde pand aan de Muiderzandweg 6 in Almere. De 

BSO vangt uitsluitend kinderen op van de nieuw gebouwde basisschool De Zeeraket. Er is een 

nauwe samenwerking tussen de opvang en de basisschool. Vanaf 4 april zal de school ook in 

exploitatie zijn. De BSO heeft 2 basisgroepen, waarvan er 1 groep momenteel in exploitatie is.De 

houder wil met nog 2 basisgroepen uitbreiden. Het kindaantal zal in totaal op 55 uitkomen. Vanuit 

de visie van KCA is er aandacht voor een gezond voedingsbeleid (veel bewegen, spelen, je goed 

insmeren en kleden). Kindercentrum Almere heeft diverse thema BSO's in Almere Poort, van sport, 

outdoor tot theater en koken en bakken. Daarnaast zijn er nog 2 reguliere kinderdagverbijven (De 

Duinvinder en de Boerderij). De houder exploiteert een Zwem BSO en Sport BSO in Lelystad. 

 

Inspectiegeschiedenis  

 01-03-2022 Onderzoek na registratie: Geen handhaving   

 10-09-2021 Onderzoek voor registratie: Advies opnemen in het landelijk register 

 

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 

domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek 

zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit 
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inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit 

rapport.  

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De bestuurder verklaart wijzigingen inzake de daartoe aangewezen gegevens onverwijld mede te 

zullen delen aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. De houder wil het 

kindaantal van 30 naar 55 ophogen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie (d.d. 15 maart 2022) 
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Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

In het pedagogisch beleidsplan van maart 2022 staat het volgende beschreven:  

 

KindCentrum De Zeeraket heeft één bso groep, De Zwaardvissen. Hier is plek voor 20 kinderen in 

de leeftijd van 4 tot 6 jaar.  

 

Vanaf mei worden er nog twee groepen geopend op KC De Zeeraket bso. Namelijk de 

papegaaivissen (4 – 13, 10 kindplaatsen) en Sport en Kleutersport (4 – 13, 25 kindplaatsen). De 

papegaaivissen is een groep als de Zwaardvissen, deze groep is er voor de jongste kinderen, ze 

komen net van het kdv en hebben nog erg belang bij de geborgenheid en kleinschaligheid op de 

groepen. Sport en kleutersport biedt sport bso aan, voor zowel kleuters als de oudere kinderen. De 

activiteit vindt plaats in de gymzaal op 50 meter lopen van de hoofdlocatie. Vanuit school zullen de 

kinderen direct naar de activiteit gaan. Om 16.15 eindigt de activiteit en gaan de kinderen 

omkleden om gezamenlijk naar de bso/eet-locatie terug te gaan. 

 

Een basisgroep kan niet uit 25 kinderen bestaan omdat de maximale grootte 22 is. De 

beleidsmedewerker geeft aan dat er 2 basisgroepen zullen zijn van. Een groep van 14 en 1 groep 

van 11 kinderen. Tijdens de sportactiviteit zal het kindaantal losgelaten worden, omdat ze dan 

samen sporten met voldoende beroepskrachten.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (Beleidsmedewerker) 

 Pedagogisch beleidsplan (Maart 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt.  

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De beleidsmedewerker heeft het veiligheidsbeleid ingezien. De ruimte van de gymzaal is er nog 

niet in meegenomen. Ten tijde van de RIE was de gymzaal nog in aanbouw. De toezichthouder 

heeft hier de foto's van gezien. Zodra de gymzaal is ingericht zal het veiligheidsbeleid nagelopen 

dan wel aangepast moeten worden.   
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (Beleidsmedewerker) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Februari 2022) 

 16 foto's van de speel / sportruimtes 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 

De binnenruimte van de groepen op de tweede etage is nog niet ingericht. Er staan (zoals blijkt uit 

de foto's), momenteel stoelen, tafels en een kapstok. Er is een keukenblok en een toilet aanwezig. 

In de praktijk zullen de kinderen hier voor de warme maaltijd komen en spelen totdat ze opgehaald 

worden. Spelmateriaal zal nog aangeschaft worden.  

 

De andere 2 BSO ruimtes zijn ingericht.     

 

 

Aantal m² 

 

Groep  Aantal m² Aantal kinderen 

Hamerhaaien op de begane grond  36,3m2  10 kinderen 

Zwaardvissen op de eerste etage   72,4m2  20 kinderen 

Papegaaivissen op de tweede etage  49,5 en 40,5m2 14+11 kinderen 

 

 

Buitenruimte 

In het veiligheidsbeleid staat het volgende:  

De kinderen van KindCentrum De Zeeraket bso spelen in de gezamenlijke tuin buiten van het 

KindCentrum. Daarnaast kan er met de BSO-bus naar een speelplek worden gereden en worden 

ouders hierover ingelicht. Bso kinderen zijn exploratief en willen graag ontdekken. Daarom zullen 

we ook het bos ingaan, naar het strand gaan en spelen in de omgeving. De tuin van het 

KindCentrum is speciaal ontworpen voor onze kinderen. De tuin bestaat voornamelijk uit 

natuurlijke materialen en producten. Hierbij kan gedacht worden aan boomstammen, heuvels, 

houten materialen en een klimheuvel met kruipbuis er doorheen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (Beleidsmedewerker) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (d.d. 15 maart 2022) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Februari 2022) 

 Plattegrond (bij de aanvraag) 

 Pedagogisch beleidsplan (Maart 2022) 

 16 foto's van de speel / sportruimtes 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KindCentrum De Zeeraket bso 

Website : http://www.kindercentrumalmere.nl 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KinderCentrumAlmere B.V. 

Adres houder : Mercuriusstraat 1 

Postcode en plaats : 1363 ZB Almere 

KvK nummer : 65893751 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  R. Mangal 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300 AE ALMERE 

 

Planning 

Datum inspectie : 28-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 06-04-2022 

Zienswijze houder : 07-04-2022 

Vaststelling inspectierapport : 07-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-04-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-04-2022 

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. 

 

In het rapport is terug te lezen dat wij groen licht krijgen om twee extra basisgroepen te openen 

op KindCentrum De Zeeraket bso. Op dit moment zijn de risico’s nog niet aangepast in het 

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, omdat de zaal nog niet volledig is ingericht en wij geen 

juiste inschatting kunnen maken van de risico’s. Voor het eerste gebruik van de zaal zal dit beleid 

op orde zijn en de medewerkers worden ingelicht. 

We kijken er naar uit om gebruik te maken van de prachtige nieuwe sporthal en kinderen hier, 

dichtbij hun school- en bso locatie, te laten sporten in een prettige en ontspannen omgeving. 

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 

Pedagogisch beleidsmedewerker 
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