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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 

Huidig onderzoek 

 

Eind juli heeft de houder een wijziging ingediend om het kindaantal van de BSO op te hogen. De 

houder wil een derde groep realiseren. De houder wil per 17 augustus met de nieuwe groep van 

start gaan. Uit het gesprek met de houder en de medewerker van kantoor, de observatie en het 

toegestuurde pedagogisch beleidsplan, blijkt er geen bezwaar te zijn tegen het verzoek om het 

kindaantal op te hogen. 

De toezichthouder adviseert de ophoging toe te wijzen. 

 

Algemeen 

 

Buitenschoolse opvang (hierna BSO) De Lente maakt onderdeel uit van de koepelorganisatie 

Marijtje Doets en is gevestigd in het gebouw van basisschool Aurora  in Almere-Buiten. De BSO 

heeft momenteel 2 basisgroepen voor de opvang van maximaal 26 kinderen in de leeftijd van 4 

t/m 12 jaar.  

 

 

BSO De Lente maakt gebruik van een eigen ingerichte ruimte in het schoolgebouw. Voor het 

buitenspelen wordt er gebruik gemaakt van het schoolplein van basisschool Aurora. De BSO is 

geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag, studiedagen en in de 

vakanties vindt de opvang plaats op BSO De Seizoentjes. 

 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

 29-01-2018 onderzoek voor registratie, advies: opname in het Landelijk register 

 21-06-2018 onderzoek na registratie, geen tekortkomingen, advies: niet handhaven 

 09-09-2019 incidenteel onderzoek, Kindophoging Advies verzoek toekennen  

 

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 

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 

Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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

duidelijk hoe hij 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 hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

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

 

Voor deze inspectie is er alleen gecontroleerd op de juistheid van de groepsgrootte en de 

leeftijden van de kinderen die opgevangen worden.  

 

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

gelezen en/of besproken is. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een aangepast pedagogisch beleidsplan opgestuurd. Onderstaande informatie 

komt uit het pedagogisch beleidsplan:  

 

 

De Tulp 

Leeftijd: 4 tot 13 Maximale groepsgrootte: 13 kinderen Maximaal aantal beroepskrachten:2 

 

De Zon 

Leeftijd: 4 tot 13 Maximale groepsgrootte: 13 kinderen Maximaal aantal beroepskrachten: 2 

 

De Lelie 

Leeftijd: 4 tot 13 Maximale groepsgrootte: 13 kinderen Maximaal aantal beroepskrachten: 2 

 

Naast de groepsgrootte schrijft de houder ook de werkwijze op deze BSO. 

 

Er wordt aan de eis voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. A. de Kruijk) 

 Interview (mw. C Vos) 

 Pedagogisch beleidsplan (augustus 2020) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 

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. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens de inspectie geeft mw. Vos aan dat de risico-inventarisatie is nagelopen met deze 

uitbreiding en dat er geen andere risico's geconstateerd zijn. Er zijn hierdoor geen wijzigingen 

geweest in het veiligheidsbeleid. 

 

Uit het toegestuurde veiligheidsbeleid van september 2019 blijkt dat de houder locatiespecifieke 

informatie heeft verwerkt. Daarbij zijn er ook protocollen zoals het gebruik van social media, 

pesten en vervoeren van kinderen.  

 

De praktijk zal tijdens de eerstvolgende jaarlijks onderzoek getoetst worden. Er wordt aan de eis 

voldaan omtrent het beleid. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. A. de Kruijk) 

 Interview (mw. C Vos) 
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Accommodatie 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte / inrichting 

De derde BSO groepsruimte is identiek aan de reeds actieve 2 BSO groepen. 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 maximaal 13 kinderen. 

 

De nieuwe groepsruimte zal een constructieruimte worden. De ruimte is ook als deels zodanig 

ingericht.  

 

De groep Tulp is een huiskamergroep en de groep Zon een atelier. Deze locatie hanteert een open 

deuren beleid. Na het eten kunnen de kinderen zelf bepalen in welke ruimte zij willen spelen.   

 

 

Buitenruimte 

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.  

 

 

Er wordt aan de eisen van de accomodatie voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. A. de Kruijk) 

 Interview (mw. C Vos) 

 Observatie(s) (binnen en buitenruimte) 

 Pedagogisch beleidsplan (augustus 2020) 
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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 k inderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 

 

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 : 28 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kindercentrum Marijtje Doets B.V. 

Adres houder : Willem de Vlaminghstraat 31 

Postcode en plaats : 1335 PP 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 : 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 : 03-08-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 04-08-2020 

Zienswijze houder : 06-08-2020 

Vaststelling inspectierapport : 06-08-2020 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 06-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-08-2020 

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. 

 

Wij zijn blij om te zien dat de inspecteur heeft bevestigd dat de uitbreiding op onze opvang 

inhoudelijk als goed gekwalificeerd wordt. Het is zowel voor ouders als voor Kindercentrum Marijtje 

Doets prettig dat dit door een onafhankelijk orgaan getoetst wordt.  

  

Met vriendelijke groet, 

Chantal Vos 

  

  

KINDERCENTRUM MARIJTJE DOETS BV 

Willem de Vlaminghstraat 31, 1335 PP ALMERE 

+31 365497220 / www.marijtjedoets.nl 
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