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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn  
de inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van 
de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties, of indien hier een 
andere aanleiding voor is. 

 
Beschouwing 

Algemene informatie 
  
Sinds 23 december 2013 staat BSO BeeKidzzZ geregistreerd in het landelijk register. De BSO is 
gevestigd in basisschool de Heliotroop in Kruidenwijk. De houder heeft hier 2 klaslokalen tot haar 
beschikking, waarvan er nu nog maar 1 in gebruik is. De houder heeft op de Nederlandstraat 86  
in Almere-Poort een dagverblijf en een BSO in exploitatie.    
  
Inspectiegeschiedenis 
 
• 5 december 2013, Inspectie voor registratie: advies opnemen in het landelijk register  
• 13 mei 2014, Reguliere inspectie: advies geen handhaving 
• 13 februari 2015, Reguliere inspectie: advies geen handhaving 

18 augustus 2015, Incidentele inspectie: advies handhaving i.v.m. overtreding van de B-K-R 
 

Huidige inspectie 
  
Tijdens de huidige inspectie blijkt, dat de beroepskracht voldoende op de hoogte is van de 
documenten van de organisatie. Zij kon deze tonen en toelichten. De pedagogische praktijk is 
goed. De kinderen lijken zich op hun gemak te voelen bij de beroepskracht. De toezichthouder is 
van mening, dat de kwaliteit van deze BSO te danken is aan de professionaliteit van de 
beroepskracht.   
  
De toezichthouder heeft het advies 'handhaven' gegeven, omdat het pedagogisch beleidsplan  
2 voorwaarden mist. Deze staan niet beschreven.  

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
In de praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de 
emotionele veiligheid van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale competentie 
van kinderen en de overdracht van normen en waarden. Om een helder beeld te krijgen van beleid, 
visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
Tijdens deze inspectie is het pedagogisch beleidsplan van BSO BeeKidzzZ (mei 2014) beoordeeld. 
  
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (December 2014). 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 pedagogische observatie heeft op een maandagmiddag plaatsgevonden.Ten tijde van de 
inspectie waren er 9 kinderen aanwezig met een beroepskracht.  
  
 
Pedagogisch beleid 

 
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan haar visie. Deze luidt als volgt: "Wat in 

potentie aanwezig is in het kind wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en worden  

wie hij werkelijk is. Om dit te bereiken kijken en luisteren wij goed naar kinderen. Onze visie op 

opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden. Het is absoluut niet onze 

bedoeling een kind op een gewenst niveau te brengen. Elk kind heeft een eigen, unieke 

ontwikkeling en die respecteren wij". 
  
De vier opvoedingsdoelen worden concreet en duidelijk observeerbaar beschreven. Dit betreft de 
volgende doelen: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
  
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan dat er in principe 2 groepen zijn, maar dat er 
nu alleen gebruik wordt gemaakt van 1 basisgroep. "De Vrolijke Bijtjes en de Wilde Bijtjes bestaan 

uit 2 BSO-groepen van maximaal 14 c.q. 20 kinderen per groep, elk begeleid door 2 vaste 

pedagogisch werkers. De groepen zijn naar leeftijd ingedeeld, te weten 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 

jaar".  
  
De werkwijze is helder en duidelijk geformuleerd.  
  
De kinderen verlaten hun basisgroep wanneer zij buiten spelen en van de gymzaal van de 
basisschool. Tijdens reguliere schooldagen is dit ook het geval. Tijdens schoolvakanties zullen de 
kinderen externe uitstapjes maken. De houder geeft als mogelijkheden een bezoek aan het 
museum of het uitoefenen van een sportdag in het nabij gelegen Beatrixpark.  
  
De beroepskrachten kunnen in hun werk ondersteund worden door stagiaires. Daarnaast kunnen  
er voor een activiteit professionele mensen ingezet worden, zoals een Yogalerares. De 
beroepskracht zal altijd bij de groep blijven om de kinderen te monitoren. De directie ondersteunt 
de beroepskracht met het doen van boodschappen, kinderen ophalen en schoonmaakwerk.   
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De houder beschrijft het wenbeleid. De ouders worden op de hoogte gesteld wie het kind van en 
naar school zal brengen en ophalen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het rooster 
van deze beroepskracht. Deze zal afgestemd worden op de dagen dat het nieuwe kind komt 
wennen.  
  
Ouders hebben de mogelijkheid om extra dagdelen af te nemen. Indien er nog een plek op de 
groep is en de beroepskracht-kindratio dit toelaat, kan dit georganiseerd worden.  
  
De houder beschrijft dat de beroepskrachten altijd met zijn tweeën werken. Dit kunnen  
2 beroepskrachten zijn of een beroepskracht met een stagiaire. De beroepskracht stond op de dag 
van inspectie alleen op de groep. Er was geen collega noch een stagiaire ter ondersteuning van de 
beroepskracht.    
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 
aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
Pedagogische praktijk 

 
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 
De beroepskracht is op de hoogte van de vier opvoedingsdoelen die in het pedagogisch beleidsplan 
beschreven staan. De beroepskracht houdt een schriftje bij waarin haar functioneren wordt 
weergegeven. Wanneer zij met een stagiaire staat of een andere beroepskracht vraagt zij aan hen 
of zij iets willen schrijven over haar functioneren. Dit doet de beroepskracht, omdat ze zich verder 
wil ontwikkelen. Vanuit de organisatie is er geen deskundigheidsbevordering geweest, afgelopen 
jaar. De beroepskracht houdt het pedagogisch beleidsplan en observatieformulieren bij en is 
regelmatig in gesprek met de ouders en de school om de ontwikkeling van de kinderen te 
bevorderen.  
  
Emotionele veiligheid 
Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak 

voelen.   
Observatie: De kinderen worden begroet bij binnenkomst. De kinderen zijn uitgelaten en blij om  
de beroepskracht te zien. Een kind is wat stil. De beroepskracht zegt tegen een kind, "hey 
zonnestraaltje, ben je moe". De kinderen gaan, nadat ze hun handen hebben gewassen, aan tafel 
zitten. De kinderen mogen kiezen uit melk, chocomelk of zuiveldrank. Er worden crackers en 
rijstwafels gegeten. De kinderen weten dat ze eerst hartig moeten kiezen en dan zoet beleg.  
De beroepskracht vraagt wie er wat wil vertellen. De meeste kinderen willen dat wel. De kinderen 
voelen zich veilig genoeg om anderen ook te corrigeren in hun gedrag. Bijvoorbeeld wanneer een 
kind door een ander heen wil praten. Het kind zegt dan dat dat niet netjes is en dat hij daarmee 
moet ophouden.     
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Persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of af te reageren.  

Zij kunnen ook kiezen voor activiteiten die passen bij hun eigen interesse en energieniveau.    
Observatie: Na het eten mogen de kinderen zelf een activiteit uitkiezen. De jongens kiezen voor de 
bouwhoek. De meisjes willen knutselen. In het kader van Valentijnsdag worden er hartjes geknipt. 
Een kind wil de hartjes liever thuis uitknippen, omdat ze op dat moment wilde spelen.  
De beroepskracht zei dat dat geen probleem was.  
  
Sociale competentie 
De beroepskracht zet zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en aankleding 

van ruimte en activiteiten. Zij maakt grapjes, is behulpzaam en heeft aandacht en zorg voor alle 

kinderen.   
Observatie: Tijdens het eetmoment zijn de kinderen allemaal aan het vertellen wat zij gedaan 
hebben. Nadat de beroepskracht naar iedereen heeft geluisterd, vraagt zij de kinderen of zij nu  
zal vertellen. Zij vertelt dat ze verf ging uitzoeken voor haar woning. De kinderen gingen raden 
welke kleur zij uitgekozen heeft en hoe haar huis eruit ziet. De beroepskracht maakt een grap, 
waardoor de kinderen allemaal moeten lachen. Een jongen komt op haar af met een serieuze blik 
en zegt tegen haar "ik ga jou kietelen". En samen moeten ze erg lachen.      
  
Waarden en normen 
De beroepskracht spreekt kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het 

aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bijvoorbeeld: 

elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten).  
Observatie: Er hangen regels aan de muur van de groep. Dit zijn regels als: 
 
• we helpen elkaar 
• we spelen met elkaar en hebben plezier 
• we luisteren naar de juf en naar elkaar 
• we lachen elkaar niet uit 
• we praten niet door elkaar heen 

 
Tijdens het eten praat een kind door een ander kind heen. De beroepskracht zegt tegen hem,  
"X, we hebben net naar jou geluisterd, nu wil Y wat vertellen".   
  
Eén van de kinderen zegt "ik wil een rijstwafel". De beroepskracht zegt, "ik wil..., ik wil....".  
Het kind antwoord, "mag ik een rijstwafel". De beroepskracht zegt, "dat klinkt al veel fijner".  
  
Na het eten ruimen de kinderen gezamenlijk hun bekers op en stapelen zij de stoelen weer op.    
  
Conclusie: De toezichthouder concludeert dat de vier opvoedingsdoelen goed in de praktijk 
worden uitgevoerd.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (beroepskracht) 
• Observaties (pedagogische observatie, binnen- en buitenruimte) 
• Pedagogisch beleidsplan (mei 2014) 
• Veldinstrument pedagogische observatie (december 2014) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein is de pedagogisch medewerker gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de theorie overeenkomt met de praktijk. 
  
Eveneens is binnen dit domein getoetst of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De beroepskracht heeft een VOG dat is afgegeven na 1 maart 2013. Haar VOG dateert van  
19 december 2013 en is gescreend op de juiste functieaspecten, namelijk 84 en 86. 
  
Er wordt aan de gestelde voorwaarde voldaan.  
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskracht beschikt over de juiste diploma conform het CAO Kinderopvang om op de BSO  
te werken. Zij beschikt over het diploma MBO onderwijsassistent en MBO SPW-
Activiteitenbegeleiding.  
 
 
Opvang in groepen 

 
De beroepskracht vangt momenteel één basisgroep op van 10 kinderen. Op de dag van inspectie 
waren er 9 kinderen aanwezig. Er wordt aan de voorwaarden van Opvang in groepen voldaan.  
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Wettelijk gezien mag één beroepskracht op de BSO 10 kinderen opvangen. Ten tijde van de 
inspectie waren er 9 kinderen aanwezig. Aan de beroepskracht-kindratio werd voldaan.  
  
De beroepskracht vangt de kinderen op in een basisschool. Tot 17.00 -18.00 uur zijn er altijd 
mensen op school aanwezig. Daarbij is er op de 1e etage een andere naschoolse opvang.  
In geval van calamiteit kan de beroepskracht zich tot hun wenden. De directie van BeeKidzzZ  
blijft uiteraard altijd het eerste aanspreekpunt.  
  
Er wordt aan de wettelijke voorwaarden voldaan.  
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Op de BSO wordt er Nederlands gesproken en zijn de documenten in de Nederlandse taal 
geschreven.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (beroepskracht) 
• Observaties (pedagogische observatie, binnen- en buitenruimte) 
• Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskracht) 
• Diploma's beroepskrachten (beroepskracht) 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid getoetst op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gecontroleerd of de datum van de inventarisatie en of de inhoud de 
huidige situatie betreft. In de praktijk wordt getoetst naar de kennis van de beroepskracht met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om kennis ervan 
te kunnen nemen. 
  
Ook is binnen dit domein de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bekeken. In de 
praktijk is getoetst naar de kennis van de beroepskracht met betrekking tot de Meldcode en de 
mogelijkheden om kennis te kunnen nemen van de Meldcode. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s gebruik van de 
digitale risicomonitor. 
  
De veiligheidsrisico's worden beschreven op de thema's: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. De gezondheidsrisico's 
worden beschreven op de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. 
  
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid heeft de houder op 1 september 2015 vastgesteld. 
De beroepskracht kan alle documenten met betrekking tot veiligheid en gezondheid tonen en 
toelichten. De beroepskracht vertelt dat voordat de kinderen buiten gaan spelen zij eerst de 
buitenruimte controleert op zwerfvuil en andere gevaarlijke voorwerpen. De beroepskracht heeft 
een EHBO-diploma die zij elk jaar herhaalt. In het plan van aanpak staat er bij de actiepunten, dat 
er een onderhoudsplan geschreven moet worden. Het was niet duidelijk of dit inmiddels al gedaan 
is of niet.  
  
Rond een uur of 14.00 kookt de beroepskracht warm eten. De school beschikt over een keuken, 
waar zij de warme maaltijden mag bereiden. De kinderen eten het om 17.00 uur op. Restjes 
worden niet bewaard. De beroepskracht neemt het of mee naar huis of het wordt weggegooid.  
De beroepskracht vertelt dat zij bij het bepalen van het weekmenu rekening houdt met de wensen 
van de kinderen, daarbij rekening houdend met de schijf van 5. Elke week vraagt zij aan de 
kinderen wat zij willen eten. In het pedagogisch beleidsplan staat dat het eten op de hoofdlocatie 
wordt gemaakt en alleen op de woensdag kookt de beroepskracht op school. Dit is niet conform de 
praktijk. De houder dient dit aan te passen.  
  
In de groepsruimte hangen textiele vaatdoeken. De beroepskracht geeft aan, dat zij deze dagelijks 
verschoont, of wanneer ze voelbaar nat zijn. De school wast elke dag de vaatdoeken.  
  
In de koelkast hangt een thermometer die de juiste temperatuur aangeeft. De voedingswaren in  
de koelkast zijn gecodeerd en de koelkast is schoon. Op het bord in de groepsruimte hangen 
aftekenlijstjes over wat wanneer schoongemaakt moet worden.  
  
Het formulier ongevallenregistratie is op locatie aanwezig. De beroepskracht is op de hoogte en 
kan een ingevuld formulier tonen. De laatste registratie dateert van 30 juni 2015. Naar aanleiding 
van het incident zijn er vingerstrips geplaatst en afspraken gemaakt over het gebruik van de deur 
(niet achter de deur staan) 
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Meldcode kindermishandeling 

 
De houder gebruikt een op de locatie toegespitste Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
(inclusief de handleiding) op basis van het landelijk model versie JSO juli 2013, in opdracht van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang. De sociale kaart is ingevuld. Uit het gesprek met de 
beroepskracht blijkt, dat zij op de hoogte is van de Meldcode waaronder het herkennen (signalen) 
van mishandeling. 
  
De beroepskracht vertelt, dat zij vanuit haar opleiding ook bijzonderheden van kinderen opmerkt. 
De beroepskracht praat hier met de ouders en school over. Samen proberen zij een aanpak voor 
dat kind te hanteren. De beroepskracht ervaart deze samenwerking als prettig en waardevol. 
  
Er wordt aan de wettelijke voorwaarden voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (beroepskracht) 
• Observaties (pedagogische observatie, binnen- en buitenruimte) 
• Risico-inventarisatie veiligheid (1 september 2015) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (1 september 2015) 
• Actieplan veiligheid (1 september 2015) 
• Actieplan gezondheid (1 september 2015) 
• Ongevallenregistratie 
• Huisregels/groepsregels (op een bord in de groepsruimte) 
• Meldcode kindermishandeling (Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, juli 2013) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbare binnen- en buitenruimte per kind en de inrichting van de 
ruimten. 
  
 
Binnenruimte 

 
"De BSO krijgt de beschikking over 2 voormalige klaslokalen van ieder 49,8 m². Zij kunnen ook 

gebruik maken van een deel van de hal waar computers staan. Deze ruimte is 19,3 m². Er kunnen 

maximaal 34 kinderen worden opgevangen". Inspectie voor registratie 23 december 2013.  
  
Tijdens de huidige inspectie blijkt, dat de kinderen gebruik maken van 1 klaslokaal. Ten tijde van 
de inspectie waren er 9 kinderen aanwezig. Het aantal m2 voldoet aan de wettelijke eis.  
  
De ruimte is ingericht met verschillende speelhoeken zoals een bouwhoek en een huiskamer hoek. 
Verder staat er losse speelmateriaal zoals leesboeken, knutselmateriaal, een houten treinbaan en 
gezelschapsspellen. Er staat een grote bank in de ruimte, een hoge tafel met stoelen en  
2 computers. De kinderen mogen van de gymzaal ook gebruik maken, inclusief de speeltoestellen.  
  
De binnenruimte voldoet aan de miniale eisen met betrekking tot een passende inrichting.  
 
 
Buitenspeelruimte 

 
De kinderen maken gebruik van de aangrenzende buitenruimte (schoolplein) van basisschool de 
Heliotroop. Het schoolplein is groot en voldoet ruim aan de vereiste m2 voor de BSO-kinderen.  
Het schoolplein heeft meerdere speeltoestellen, zoals bijvoorbeeld een glijbaan, een speelhuisje, 
een loopbalk, en een zandbak. Het schoolplein bestaat uit 3 verschillende pleinen die met elkaar 
verbonden zijn. De kinderen mogen op 2 schoolpleinen spelen. Het 3e plein wordt gebruikt als een 
fietsstalling.   
  
Er wordt aan de wettelijke voorwaarden voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties (pedagogische observatie, binnen- en buitenruimte) 
• Interview beroepskracht 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BeeKidzzZ 
Website : http://www.beekidzzz.nl 
Aantal kindplaatsen : 34 
 

Gegevens houder 

Naam houder : BeeKidzzZ 
Adres houder : Clare Lennartstraat 24 
Postcode en plaats : 1321CX ALMERE 
KvK nummer : 57121141 
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. Ramsanjhal 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 

Planning 

Datum inspectie : 04-02-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 23-02-2016 
Vaststelling inspectierapport : 03-03-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-03-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-03-2016 

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. 

 
 
 

 


