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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 Documentenonderzoek 

 Locatiebezoek 

 Gesprek met de beroepskrachten  

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

 

 

Beschouwing 

Beoordeling: 

Uit dit jaarlijks onderzoek blijkt dat BSO Handvaardigheid Techniek en Chillen aan de 

beoordeelde eisen voldoet. 

 

 

Jaarlijks onderzoek 2022  

Buitenschoolse opvang (BSO) Handvaardigheid Techniek en Chillen is op maandagmiddag 29  

augustus bezocht voor het jaarlijks onderzoek. De BSO is van tevoren niet op de hoogte gebracht 

van het bezoek.   

De toezichthouder heeft tijdens het bezoek gesproken met de aanwezige beroepskrachten. Ook 

heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk geobserveerd en documenten opgevraagd en 

beoordeeld.  

  

Een indruk van de sfeer op locatie  

Wanneer de toezichthouder op locatie komt, zijn de kinderen fruit aan het eten. Na het fruit eten 

kunnen de kinderen vrij spelen en daarna wordt er nog buiten gespeeld. Het is een warme dag. De 

kinderen zijn ontspannen en genieten van hun spel.   

 

  

Algemene informatie  

BSO Handvaardigheid Techniek en Chillen is onderdeel van KinderCentrum Almere. De houder 

heeft diverse vestigingen voor kinderopvang, verspreid in Almere en Lelystad. Op BSO 

Handvaardigheid, Techniek en Chillen worden er 2 basisgroepen opgevangen van maximaal 60 

kinderen van 4-12 jaar. De opvang vindt plaats op maandag tot en met vrijdag en tijdens de 

schoolvakanties. Er zijn momenteel 2 basisgroepen: 4-6 jaar en 7+ jarigen. Tijdens de laatste 

inspectie 11 augustus 2021 was er nog sprake van 4 groepsruimtes. Inmiddels zijn dat er nog 2.   
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De BSO groepen zijn verhuisd naar de andere kant van de gang. Ze zijn gespiegeld overgegaan. 

De BSO groepen zitten nu naast de 2 peutergroepen (Libelle en de Duinkonijntjes van IKC De 

Duinvlinder). Voor het wennen van de kinderen op de BSO en het leren kennen van de 

beroepskrachten is dit heel prettig, vertelt de beroepskracht.   

 

In 2023 zal de BSO verhuizen naar een nieuw pand in Duin.   

  

Inspectiegeschiedenis  

De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:  

 17 juli 2018 Inspectie voor registratie: Advies Opnemen in het register. 

 04 oktober 2018 Inspectie na registratie: Advies geen handhaving. 

 28 februari 2019 Incidenteel onderzoek: Wijziging doorvoeren van 20 naar 32 kindplaatsen. 

 27 augustus 2019 Jaarlijks onderzoek. Naar aanleiding van een herstelaanbod heeft de houder 

de overtreding hersteld. 

 29 juni 2020 incidenteel onderzoek: Wijziging doorvoeren van 32 naar 38 kindplaatsen. 

 8 september 2020 Jaarlijks onderzoek: Naar aanleiding van een herstelaanbod heeft de houder 

de overtreding hersteld. 

 11 augustus 2021 Incidenteel onderzoek. Verzoek kindophoging naar 60. Positief advies. 

 

 

Opbouw van het inspectierapport  

Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk 

domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan 

de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld.  

 

De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze 

reactie noemen we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een 

bijlage achterin het rapport.   

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Pedagogisch beleid 

 Pedagogische praktijk 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Beoordeling:  

In het pedagogisch beleidsplan van Pedagogisch beleidsplan BSO IKC De Duinvlinder 

zijn de vereiste onderwerpen voldoende beschreven. In de praktijk werken de 

beroepskrachten volgens het beschreven beleid.  

 

Op BSO Handvaardigheid Techniek en Chillen werken de beroepskrachten met het pedagogisch 

beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO IKC De Duinvlinder versie juni 2021.   

 

In het pedagogisch beleidsplan is ook informatie van een andere thema BSO meegenomen, BSO 

Duinvlinders Kleutersport (4-6 jaar). Er is gekozen om i.p.v. meerdere beleidsplannen te schrijven 

voor elke thema BSO, één algemene beleidsplan te schrijven met locatie (thema) specifieke 

informatie.   

 

In het pedagogisch beleidsplan staat een duidelijke beschrijving van: 

 Het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang.  

 De stappen die ondernomen worden bij het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling. 

 De invulling van het mentorschap. 

 De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 Het wenbeleid wanneer kinderen nieuw op de groep komen. 

 Op welke tijden er minder beroepskrachten aanwezig kunnen zijn dan voor het aantal kinderen 

vereist is. 

 De organisatie van activiteiten waarbij kinderen de groep of groepsruimte kunnen verlaten. 

 Het beleid bij het aanvragen van een extra opvangdag. 

 De taken die stagiaires en/of vrijwilligers kunnen uitvoeren. En hoe zij hierbij worden begeleid. 

 

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskrachten vragen over het pedagogisch beleid en 

observeert hoe zij werken op de groep. De beroepskrachten zijn voldoende bekend met het 

pedagogisch beleid van BSO IKC De Duinvlinder.   

 

Beide beroepskrachten werken geruime tijd voor KinderCentrum Almere. Hun inwerktijd is destijds 

goed verlopen. Zij zijn door vaste beroepskrachten ingewerkt en hebben locatiespecifieke 

informatie gehad. Het pedagogisch beleidsplan en andere beleidsdocumenten hebben zij 

ontvangen. De beroepskrachten vertellen dat er elke week een memo verzonden wordt. In de 

memo’s komen zaken zoals beleidsmededelingen, nieuwe kinderen, vertrekkende kinderen aan de 

orde. Ook kunnen leuke onderwerpen met het team worden gedeeld. Het memo wordt elke vrijdag 

digitaal onder het team verspreid. Zo blijft de materie leven en kunnen de beroepskrachten dit 

meteen in de praktijk inzetten. Onderwerpen die besproken worden zijn de meldcode, 
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veiligheidsaspecten, coderen, omgaan met de hitte, CO2 melder en het vervoeren van kinderen 

met de stints.  

 

De beroepskrachten vertellen dat zij het als team vaak eens zijn. De communicatielijnen zijn kort 

en er heerst een open aanspreekcultuur.  

 

Op de BSO is het belangrijk dat de kinderen met respect met elkaar omgaan. Ze bieden wel 

structuur, zeker voor de jonge BSO kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen weten dat het vrije 

tijd is en dat niks moet. De groepen zijn verdeel in leeftijden. Een groep vangt kinderen op van 4-6 

en de andere groep vangt de 7+ kinderen op.   

Pedagogische praktijk 

Beoordeling:  

De houder draagt voldoende zorg voor verantwoorde kinderopvang.  

  

Hieronder staat beschreven hoe de pedagogische observatie is uitgevoerd:  

 

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

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ van december 2014. De toezichthouder 

beschrijft de pedagogische praktijk door een zin te citeren uit dit observatie-instrument. En daarna 

een voorbeeld te beschrijven uit de praktijk. Het observatie-instrument is gebaseerd op de 

omschrijving van ‘verantwoorde kinderopvang’ zoals dit in de Wet Kinderopvang staat 

beschreven.   

 

Het observatie instrument bestaat uit 4 delen:  

a) Emotionele veiligheid  

b) Persoonlijke competentie  

c) Sociale competentie  

d) Normen en waarden  

 

De toezichthouder baseert de beoordeling op de beschreven voorbeelden en andere signalen die de 

toezichthouder tijdens de observatie ontvangt.  

 

 

Hieronder volgt een beschrijving van de pedagogische observaties:  

 

De toezichthouder heeft de pedagogische praktijk geobserveerd op verschillende momenten: 

tijdens het eten en drinken en tijdens vrij spel.  

 

 

a) Emotionele veiligheid  

Citaat: De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 

 

 

Observatie: "X, jij het alles al op. Wil je nog wat fruit?".  

"Hoe was het vandaag op school?. Goed? Wat was er goed?".  

 

Het kind ging voor het eerst naar school. De beroepskracht vraagt hoe het wennen ging.  
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"X, wil jij de treinbaan aan Y laten zien? Hij is nieuw hier".  

"Wil jij met de treinbaan spelen?". "Ik weet niet waar dat is". "Kijk maar, loop maar mee. Ik laat je 

zien waar het is".  

 

"X, heb jij hier weleens mee gespeeld? "Playmobiel, nee. dat wil ik wel". "Kom maar dan leg ik het 

op tafel".  

 

Een kind pakt een spelletje. "En wie wil er met jou spelen? ga je alleen spelen? Zullen wij samen 

het spel spelen?".   

 

"X, wil je even komen? Ik zie lossen veters. Dat kan niet. Kan je zelf strikken? Ja, goed zo". "Het 

lukt niet helemaal", zegt het kind. "Kom maar, ik laat je zien hoe het moet".    

 

 

b) Persoonlijke competentie  

Citaat: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 

spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 

De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de 

(meeste)kinderen. 

 

Observatie: De groepsruimtes zijn ingericht met veel houten speelmaterialen. Er zijn verschillende 

speelhoeken zichtbaar. Er staat een krijtbord, een kast met leesboeken, een keukentje, kastje met 

crea- materiaal, puzzels en constructiemateriaal.  

 

Er hangen knutselwerken van strijkkralen van de kinderen aan de muur.   

 

De kinderen maken gebruik van het schoolplein van de Duinvlinder. Er is los buitenspeelmateriaal 

zoals fietsjes en ballen.   

 

"Jij wil gaan spelen.  Wat wil je gaan doen? Er is een huishoek, bouwhoek en playmobiel. Ga maar 

bedenken wat je wil gaan doen".   

 

"Juf, mag ik dat gaan doen?". Hij wijst naar de strijkkralen. "Jazeker, hier heb ik het voor je".  

 

 

c) Sociale competentie  

Citaat: De kinderen zijn deel van de groep. 

Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid. 

 

Observatie: "Ben je klaar? Wil je nog meer? Nee? Dan mag je je beker in de wasbak doen".  

 

"Jongens en meisjes. Luister even. In de vakantie zijn er een aantal dingen gebeurd. De playmobiel 

was stuk gegaan. Dat vind ik heel jammer. Hoeveel kinderen spelen met de playmobiel? En je 

vraagt het aan de juf. De klei was ook niet goed dichtgemaakt. Met hoeveel kinderen spelen we 

met de klei? De spelletjes pakken we ook niet zomaar uit de kast. altijd eerst even vragen". De 

regels en afspraken worden tijdens de eerste BSO dag na de zomervakantie weer even 

doorgenomen.     

 

 

d) Normen en waarden  

Citaat: Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
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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: "X en Y, het wordt iets te lawaaierig. Ik kan de kinderen hier niet meer horen".  

 

De beroepskracht heeft handschoenen aan en geeft de kinderen verschillende soorten fruit in hun 

beker. De kinderen kiezen zelf het fruit. "schatje met je beentjes onder de tafel. Niet zo draaien".  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogische observatie en groepsruimte) 

 Pedagogisch beleidsplan (Juni 2021) 

 Notulen teamoverleg (13/9/2022 en 6x interne memo) 
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Personeel en groepen 
 

 In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 Opleidingseisen 

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

 Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beoordeling:  

De houder draagt zorg voor het tijdig registreren en koppelen van personen in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK).  

 

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Houder  

De houder staat in het Handelsregister ingeschreven als KinderCentrum Almere B.V. De houder en 

de 2  bestuurders hebben een VOG rechtspersoon. De inschrijving in het PRK en de VOG-controle 

zijn in orde.  

 

Medewerkers  

Uit de controle van het PRK blijkt dat de aanwezige medewerkers zijn ingeschreven in het PRK. De 

medewerkers zijn gekoppeld aan de houder. De medewerkers zijn na koppeling in het PRK met hun 

werkzaamheden begonnen.    

 

Opleidingseisen 

Beoordeling:  

Beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikken over een 

passend diploma.  

 

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Beroepskrachten  

De toezichthouder heeft de diploma's van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Hieruit blijkt dat 

de beroepskrachten beschikken over een passend diploma.  

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

De toezichthouder heeft de diploma's en aanvullende certificaten van de pedagogisch 

beleidsmedewerker en coaches tijdens eerdere inspecties ingezien. Hieruit blijkt dat over een 

passende diploma beschikken.  

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Beoordeling:  

In 2021 is de pedagogisch beleidsmedewerker/coach (PBM) volgens het verplichte 

aantal uren ingezet. De houder heeft voor 2022 het aantal uren dat de PBM moet worden 

ingezet juist berekend. De houder heeft de urenverdeling schriftelijk vastgelegd. Deze 
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urenverdeling is inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten. Alle beroepskrachten 

hebben coaching ontvangen.   

 

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Urenberekening  

De houder komt tot de volgende berekening:   

 

KCA heeft vanaf september 2022, 18 locaties waar in totaal 157 medewerkers werkzaam zijn voor 

128 FTE. Op grond van de Wet IKK is het volgende nodig: 

Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 18 x 50 = 900 

Coaching pedagogisch medewerkers 128 x 10 = 1280  

Totaal aantal uur 21301 

 

 

De houder heeft de berekening jaarlijks gemaakt met de rekenregels die daarvoor gelden. De 

gegevens die hiervoor zijn gebruikt hebben als peildatum 1 januari van dat jaar. Het aantal 

kindercentra uit de berekening komt overeen met het aantal in het Landelijk Register 

Kinderopvang.  

 

Inzet PBM  

Op KCA zijn er 7 coaches werkzaam waaronder 1 PBM. De PBM zorgt voor het opstellen en 

uitvoeren van het pedagogisch beleid en voor de pedagogische coaching van beroepskrachten met 

de andere 6 coaches. Uit de gesprekken met de leidinggevende en de beroepskrachten blijkt dat in 

2021 de PBM voor het verplichte aantal uren is ingezet.   

 

Urenverdeling over locaties  

De urenverdeling, over de verschillende locaties van de houder, is beschreven in het 

coachingsplan. De uren zijn opgesplitst in coachingsuren en de beleidsuren. De urenverdeling is 

inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders doordat deze met de oudercommissie is besproken. 

Doordat de houder veel locaties heeft, is voor de inzichtelijkheid ervoor gekozen om de locaties in 

7 hoofdlocaties in te delen.   

 

Coaching aan iedere beroepskracht  

Uit het gesprek met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij pedagogische coaching heen 

ontvangen van de PBM. Coaching vond plaats door coaching on the job en individuele gesprekken 

die vastgelegd worden in een persoonlijk ontwikkelingsplan.   

De PBM werkt zelf niet als beroepskracht op de groep. De PBM hoeft daarom zelf geen coaching te 

ontvangen. Mocht de coach toch intallig ingezet worden, dan zijn er andere coaches die voor de 

choaching van deze coach kunnen zorgen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogische observatie en groepsruimte) 

 Personenregister Kinderopvang (22 september 2022) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten (2x) 

 Pedagogisch beleidsplan (Juni 2021) 

 Notulen teamoverleg (13/9/2022 en 6x interne memo) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (eerder ingezien) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Coachingsplan 2022) 
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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 en 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 k inderopvang) 

 

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 en 1.60c lid 1 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 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 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Handvaardigheid en Techniek en Chillen 

Website : http://www.kindercentrumalmere.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000045187959 

Aantal kindplaatsen : 60 

 

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 : 29-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 11-10-2022 

Vaststelling inspectierapport : 31-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-10-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-10-2022 

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. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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