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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. 
 

Beschouwing 
Eind augustus heeft de houder een wijziging ingediend om het kindaantal op de BSO te verhogen. 
De houder wil een tweede groep realiseren. De houder wil per 1 oktober met de nieuwe groep van 
start gaan.  
 
Uit het gesprek met de betrokken, de observatie en de toegestuurde stukken blijkt er geen 
bezwaar tegen ophoging van het kindaantal. De toezichthouder adviseert de ophoging toe te 
wijzen.  
 

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 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud ervan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 
  
 

Pedagogisch beleid 

De houder beschrijft de uitbreiding van de BSO. Er zal een tweede groep gerealiseerd worden met 
maximaal 13 kinderen. De houder gaf tijdens het gesprek aan dat er sprake zou zijn van 
leeftijdsdifferentiatie.  
 
Echter in het pedagogisch beleidsplan staat het volgende: De BSO is gevestigd aan de Aprilstraat 
105. De ingang wordt gedeeld met Basisschool Aurora. De BSO heeft twee basisgroepen van de 
leeftijd 4 t/m 12 jaar. De maximale groepsgrootte is 26 kinderen en er zullen maximaal drie 
beroepskrachten werkzaam zijn op de BSO.  
 
De houder voldoet aan een concrete beschrijving, echter is het de toezichthouder nu niet duidelijk 
wat het juiste is. Bij kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar mogen er maximaal 11 kinderen op 1 
beroepskracht opgevangen worden. De houder kan per groep maximaal 13 kinderen opvangen. Dat 
betekent dat er 2 beroepskrachten per groep aanwezig moeten zijn, tenzij de houder 11 kinderen 
wil aanhouden.  
 
De maximale groepsgrootte is niet 26 kinderen, maar de LRK registratie is maximaal 26 kinderen.  
 
De toezichthouder heeft de houder om verduidelijking verzocht. De houder heeft een aangepaste 
tekst mogen aanleveren.  
 
Nieuwe beschrijving:  
 
De BSO is gevestigd aan de Aprilstraat 105 in twee lokalen van basisschool Aurora. De 
basisgroepen zijn als volgt: De Tulp leeftijd: 4 tot 7 maximale groepsgrootte: 13 kinderen 
maximaal aantal beroepskrachten: 2 De Zonleeftijd: 7 tot maximale groepsgrootte: 13 kinderen 
Maximaal aantal beroepskrachten: 2 
 
 
De houder heeft concreet de basisgroepen beschreven en de werkwijze beschreven. Er wordt aan 
de voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder en management) 
 Observatie(s) (Groepsruimte) 
 Pedagogisch beleidsplan (September 2019) 
 e-mailcontact 17 en 18 september 2019 
 
 
 

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. 
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Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheid- en gezondheidsbeleid toegestuurd. Dit is een document dat voor 
alle voorzieningen van de houder geldt. Het document is niet leeftijd- en locatiespecifiek. De 
houder is verzocht om de informatie aan te vullen.  
 
In het aangepaste V&G beleid heeft de houder locatiespecifieke informatie verwerkt. Daarbij heeft 
de houder protocollen toegevoegd als het gebruik van social media, pesten en vervoeren van 
kinderen. De informatie is voldoende.   
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder en management) 
 Observatie(s) (Groepsruimte) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (September 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (September 2019) 
 

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 

De nieuwe BSO ruimte is identiek aan de reeds actieve BSO. De BSO heeft een eigen ingang in de 
basisschool Aurora. De BSO is veilig en toegankelijk voor de kinderen. De groepsruimte 
beschikt over 47,5 m², dat voldoende is voor 13 kinderen.  
 
De kinderen kunnen gebruik maken van het schoolplein. Op het schoolplein staan er 
speeltoestellen als een klimtoestel, glijbaan en duikelrek. De BSO beschikt over los speelmateriaal 
zoals springtouwen, krijt en ballen.  
 
De groepsruimte is nog niet ingericht ten tijde van de inspectie. Met de houder wordt afgesproken 
foto's te sturen wanneer de groep ingericht is.  
 
Op 18 en 24 september heeft de houder fotos' van de ruimte toegestuurd. De groepsruimte is voor 
nu voldoende ingericht.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder en management) 
 Observatie(s) (Groepsruimte) 
 toegestuurde foto's d.d. 18 en 24 september 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

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) 

 

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) 

 

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 : BSO "De Lente" 
Website : http://www.marijtjedoets.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000001866508 
Aantal kindplaatsen : 13 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kindercentrum Marijtje Doets B.V. 
Adres houder : Willem de Vlaminghstraat 31 
Postcode en plaats : 1335PP Almere 
Website : www.marijtjedoets.nl 
KvK nummer : 32132673 
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 : 09-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 25-09-2019 
Zienswijze houder : 25-09-2019 
Vaststelling inspectierapport : 26-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-09-2019 

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. 
 

Beste heer, mevrouw, 
  
Hartelijk dank voor het toesturen van het rapport. Hierbij sturen wij graag onze zienswijze.  
  
"Uit controle van de Inspecteur, is gebleken dat het pedagogisch klimaat, de veiligheid en 
gezondheid en de accommodatie, als goed gekwalificeerd wordt. Het is zowel voor ouders als voor 
Kindercentrum "Marijtje Doets" prettig dit door een onafhankelijk orgaan bevestigd te zien. 
   
Een mooi inspectierapport! " 
  
Met vriendelijke groet, 
Stephanie de Kruijk 
  
  
KINDERCENTRUM MARIJTJE DOETS 
Willem de Vlaminghstraat 31, 1335 PP ALMERE 
+31365497220 
www.marijtjedoets.nl 
 
d.d. 25 september 2019 
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