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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. 
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 
BSO Marijtje Doets aan de Willem de Vlaminghstraat in Almere maakt onderdeel uit van de koepel 
Marijtje Doets. Op de BSO aan de Willem de Vlaminghstraat worden maximaal 30 kinderen vanaf 4 
tot en met 6 jaar opgevangen in 2 basisgroepen.  In hetzelfde gebouw op de begane grond bevindt 
zich ook het KDV van Marijtje Doets. De BSO maakt gebruik van de eerste verdieping en heeft een 
eigen ingang. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 28-4-2014: Jaarlijks onderzoek. Met overleg en overreding op gebied van meldcode 

kindermishandeling en uitvoering beleid gezondheid (deze punten zijn hersteld). 
 17-03-2015: Jaarlijks onderzoek. Inzet BBL en beleid gezondheid voldoen niet aan de gestelde 

eisen. Na overleg en overreding heeft de houder de overtredingen hersteld. 
 01-03-2016 : Jaarlijks onderzoek. In het kader van overleg en overreding heeft de houder de 

gelegenheid gekregen om de klachtenregeling aan te passen. De houder heeft dit aangepast. 
Er wordt aan de eisen voldaan. 

 14-03-2017: Jaarlijks onderzoek. Tekortkomingen op het domein Veiligheid en Gezondheid. 
 28-09-2017: Nader onderzoek. Tekortkomingen op het domein Veiligheid en Gezondheid 

hersteld. 
  
  
Huidige inspectie 
Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht: 
  
 Pedagogisch klimaat 
 Personeel en groepen 
 Veiligheid en gezondheid (risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid) 
 Accommodatie 
  
Op 6 september 2018 heeft de toezichthouder onaangekondigd een bezoek gebracht voor een 
jaarlijks onderzoek. Er zijn twee locatieverantwoordelijken aanwezig. De toezichthouder beoordeelt 
of er in voldoende mate sprake is van verantwoorde kinderopvang. Daartoe observeert de 
toezichthouder de pedagogische praktijk op locatie, spreekt met beroepskrachten en voert een 
gesprek met de locatieverantwoordelijke. Uit de gesprekken blijkt dat de beroepskrachten op de 
hoogte zijn van de werkwijze van de organisatie en dit ook uitdragen in de praktijk. 
  
Conclusie: 
Tijdens het inspectiebezoek is de toezichthouder op vriendelijke wijze te woord gestaan en van alle 
benodigde informatie en documenten voorzien. Er is een positieve indruk van de pedagogische 
praktijk verkregen en er wordt aan alle getoetste items voldaan. 
  

 
Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Onder de Wet kinderopvang (Wko) gelden eisen voor een pedagogisch beleidsplan welke dient te 
leiden tot verantwoorde dagopvang. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de pedagogische 
uitgangspunten -doelen, en de relatie met de praktijk. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Per 1 januari 2018 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet kinderopvang die betrekking 
hebben op het pedagogisch beleid. De houder dient te beschikken over een pedagogisch 
beleidsplan met de nieuwe items zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. 
  
  
De houder heeft de toezichthouder de recente versie van het BSO-beleid per mail toegestuurd. 
Deze versie is niet getoetst aan alle wettelijke items in dit onderzoek. 
  
Uit dit onderzoek blijkt dat er op de locatie conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
Dit blijkt uit de observatie en uit de gesprekken met de beroepskrachten. 
  
  
  
Conclusie 
De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform dit beleid wordt gehandeld. 
  
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Onderdeel van het uitvoeren van 'verantwoorde buitenschoolse/dagopvang' is, conform het 
pedagogisch beleidsplan, het pedagogisch handelen in de praktijk. Hiertoe voert de toezichthouder 
een observatie uit en maakt hierbij gebruik van het ‘Veldinstrument onderzoek en observatie’ 
versie 20141215, ingangsdatum 1 januari 2015. 
  
Uit dit veldinstrument citeert de toezichthouder de criteria (modelvoorbeelden) die betrekking 
hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met voorbeelden uit die 
praktijkobservatie. De illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en pretenderen niet een 
volledig beeld van de praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt zijn inzicht en mening op 
de gegeven voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige signalen. 
  
  
De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op donderdagmiddag, 6 september 2018. 
  
Persoonlijke competentie 
Veldinstrument: Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te 
reageren (bv eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten 
kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau.  
  
Observatie: Tijdens het eet- en drinkmoment mogen de kinderen om beurten iets vertellen over 
hoe hun dag is gegaan en wat ze na het eten willen doen. De beroepskrachten tonen 
betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te luisteren en aan te sluiten op de 
inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt.  
  
Op de dag van inspectie is het regenachtig, alle kinderen willen binnen spelen na het eet- en 
drinkmoment. Een aantal kinderen gaan aan tafel om te knutselen. Twee meisjes gaan in de ruimte 
met de poppenhoek spelen. Een aantal andere kinderen speelt met lego blokken. 



 

6 van 16 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-09-2018 

Marijtje Doets te Almere 

  
  
  
Sociale competentie 
Veldinstrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.' 
  
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer. De beroepskrachten ondersteunen 
de kinderen in hun onderlinge interactie". 
  
Observatie: 
Het is een gezellig samenzijn in de groep. De kinderen maken contact met elkaar en met 
de beroepskracht. De beroepskracht is vriendelijk, heeft aandacht en oog voor de kinderen. 
Tijdens het eet en drink moment luistert men naar elkaar. 
  
  
  
Emotionele veiligheid 
Veldinstrument: De beroepskracht laat merken dat ze de kinderen accepteert zoals ze zijn; ze geeft 
complimentjes, maakt grapjes en treedt bemoedigend op indien nodig 
  
  
Observatie: De beroepskrachten geven de kinderen complimenten.  
Tijdens het vrij spelen lopen de beroepskrachten rond en hebben voor ieder kind kort aandacht 
middels een opmerking, een knuffel of een gesprekje. Kinderen gaan ook regelmatig naar de 
beroepskrachten om iets te vertellen. 
  
  
  
Overdracht van normen en waarden 
Veldinstrument:  De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen 
belangrijk zijn. Het is voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken 
negeren of overtreden. 
  
Observatie: Een kind duwt en slaat een ander kind. De beroepskracht ziet het en loopt naar de 
kinderen toe. De kinderen geven tegelijkertijd aan dat ze aan het stoeien waren. De beroepskracht 
zegt dat stoeien niet mag, ze legt uit wat wenselijk gedrag is. Ze stimuleert de kinderen andere 
spelletjes samen te doen. 'kijk daar zijn autootjes jullie kunnen daar mee spelen' De beroepskracht 
communiceert duidelijk, haar stemgebruik is rustig.  
  
  
Conclusie 
Op de buitenschoolse opvang wordt voldaan aan de kwaliteitseisen met betrekking tot de 
pedagogische praktijk. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (twee locatieverantwoordelijken) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (binnenruimte, pedagogische praktijk) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (per mail ontvangen op 6 september 2018 versie maart 2018) 
 Pedagogisch beleidsplan (per mail ontvangen op 6 september 2018 versie augustus 2018) 
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Personeel en groepen 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG's), passende 
beroepskwalificatie, de opvang in groepen, de beroepskracht-kindratio en het gebruik van de 
Nederlandse taal. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Per 1 maart 2018 is het Personenregister Kinderopvang (PRK) ingevoerd ter verbetering van het 
systeem voor continue screening. Voor houders was tot 1 juli 2018 een overgangsregeling van 
kracht. 
  
De toezichthouder heeft de koppelingen in het PRK beoordeeld van de houder en de 
beroepskrachten die op de dag van het inspectiebezoek werkzaam waren op dit kindercentrum. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de eis voldaan. 
  
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De diploma's van de tijdens de inspectie aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. 
Deze diploma's voldoen aan de gestelde eisen. 
  
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
In de Wet kinderopvang is bepaald hoeveel beroepskrachten werkzaam moeten zijn per aantal 
aanwezige kinderen. Dit wordt beroepskracht-kindratio (BKR) genoemd. 
  
Beroepskracht-kindratio 
Tijdens de inspectie waren: 
Twee beroepskrachten op de groep met 15 kinderen. 
  
  
Gezien het aantal kinderen en aanwezige beroepskrachten werd tijdens inspectie aan de 
beroepskracht-kindratio voldaan. 
  
  
Uit de aangeleverde aanwezigheidslijsten, personeelsroosters en de beroepskracht-kindratio over 
de maand augustus en september komt ook naar voren, dat voor het aantal aanwezige kinderen er 
voldoende beroepskrachten worden ingezet. 
  
   
Conclusie  
Op basis van de observatie tijdens inspectie, de aanwezigheidslijsten en de personeelsroosters die 
in de steekproef zijn opgenomen, constateert de toezichthouder dat is voldaan aan de eisen met 
betrekking tot de beroepskracht-kindratio. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
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Het werken met basisgroepen is op moment van de inspectie niet duidelijk. In het pedagogisch 
beleidsplan schrijft de houder het volgende: 
  
   
De BSO heeft van maandag t/m vrijdag één basisgroep van 4 t/m 12 jaar. De maximale 
groepsgrootte is 30 kinderen en er zullen maximaal drie beroepskrachten werkzaam zijn op de 
BSO.  
  
De toezichthouder heeft hierover op 1 oktober 2018 telefonisch contact gehad met de 
locatieverantwoordelijke. De locatieverantwoordelijke heeft aangegeven dat er maximaal 30 
kinderen opgevangen kunnen worden in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. 
  
De locatieveratwoordelijke heeft aangegeven dat de bso één basisgroep heeft met  maximaal 20 
kinderen. Indien er meer dan 20 kinderen aanwezig zijn, zal er één basisgroep van maximaal 10 
kinderen zijn. De locatieverantwoordelijke heeft dit punt in het pedagogisch beleidsplan aangepast. 
  
De toezichthouder heeft geconstateerd dat de overtreding is hersteld.  
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de opvang in groepen. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

 
 

 Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt 
opgevangen in één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op 
grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere 
basisgroep dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten 
als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (twee locatieverantwoordelijken) 
 Observaties (binnenruimte, pedagogische praktijk) 
 Personen Register Kinderopvang (beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 35 en week 36 maand augustus/september 2018) 
 Personeelsrooster (week 35 en week 36 augustus/ september 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving worden onder meer voorwaarden gesteld 
waaruit blijkt, dat de houder zorg moet dragen voor kinderopvang in een veilige en gezonde 
omgeving. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
Per 1-1-2018 zijn deze kwaliteitseisen gewijzigd waarbij de houder dient te beschikken over een 
concrete beschrijving van de veiligheids- en gezondheidsrisico's en onderscheid is gemaakt tussen 
risico's met grote gevolgen en risico's met kleine gevolgen. 
  
De houder heeft een beleidsplan veiligheid en gezondheid 2018 voor de organisatie opgesteld. Het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de grote risico's en de 
kleinere risico's. De houder beschrijft in haar beleid welke maatregelen er genomen worden en hoe 
er mee wordt omgegaan. 
  
  
De toezichthouder is tijdens de inspectie in gesprek gegaan met de beroepskrachten over hoe zij 
door de houder op de hoogte worden gebracht en gehouden van het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid op het kindercentrum. De beroepskrachten geven aan dat de risico-
inventarisatie tijdens werkoverleggen wordt besproken. 
  
Risico inventarisaties 
In het rapport nader onderzoek van september 2017 schrijft de toezichthouder: 
 Vensterbanken steken uit en hebben scherpe punten, dit brengt stootgevaar met   zich mee.  
 Er zijn scherpe messen binnen bereik van kinderen. (Uitsluiten van snijrisico bij  scherpe 

messen) 
 De houder gaat de entree van de BSO in de RIV beschrijven 
  
 Tijdens deze inspectie blijkt dat:  
1. De houder de vensterbanken heeft ingekort hierdoor steken de vensterbank niet meer uit. 
2. De scherpe messen staan in de keuken in een bovenkast buiten bereik van kinderen 

opgeborgen. 
3. De houder heeft de entree van de BSO in de RIV beschreven. 
  
  
De toezichthouder heeft de volgende voor kinderen toegankelijke ruimtes tijdens inspectie gezien: 
de entree, groepsruimtes de keuken. Hierbij zijn op dat moment geen grote risico's naar voren 
gekomen. 
  
  
  
Conclusie:  
De houder heeft voldoende maatregelen genomen om eerder geconstateerde tekortkomingen te 
herstellen. 
  
  
  
Eerste hulp aan kinderen 
De toezichthouder heeft met de locatieverantwoordelijken gesproken over de nieuwe kwaliteitseis, 
dat er dagelijks een beroepskracht met een EHBO-certificaat in het pand aanwezig moet zijn. De 
locatieverantwoordelijken geven aan dat alle beroepskrachten die vast werkzaam zijn op deze 
locatie beschikken over een geldig certificaat 'eerste hulp aan kinderen' De toezichthouder heeft de 
EHBO-certificaten en de pasjes met de geldigheidsduur van een aantal beroepskrachten gezien. 
  
Uit dit onderzoek blijkt dat gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene 
aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
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Conclusie 
Er wordt voldaan aan alle getoetste eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 EHBO certificaten (beroepskrachten) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (per mail ontvangen op 6 september 2018 versie maart 2018) 
 Pedagogisch beleidsplan (per mail ontvangen op 6 september 2018 versie augustus 2018) 
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Accommodatie 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting van de binnenruimte 
en buitenspeelruimte. Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de 
inrichting van de ruimten. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Binnenruimte 
De BSO ruimte bestaat uit 4 verschillende ruimtes: 
  
In de algemene ruimte staan onder andere tafels met stoelen, een bank een kast met boeken, 
spelletjes en bouwstenen waar de kinderen mee kunnen spelen. Er staat een keukenblok. De 
kinderen worden in deze ruimte ontvangen en wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken. Na het 
eten mogen de kinderen kiezen waar ze willen spelen en wat ze willen doen. 
  
Elk ruimte is anders ingericht. Een van de ruimtes is ingericht met verschillende soorten 
knutselmateriaal. In een ander ruimte zijn veel auto's en treinbanen. En er is een ruimte met een 
poppenhoek. 
  
  
Buiten ruimte 
Tijdens inspectie geven de beroepskrachten aan dat de kinderen van de BSO gebruik maken van 
diverse speeltuinen in de directe omgeving. De beroepskrachten geven aan dat de speeltuinen 
goed en veilig bereikbaar zijn voor de kinderen. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (binnenruimte, pedagogische praktijk) 

 



 

12 van 16 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-09-2018 

Marijtje Doets te Almere 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder 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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 

Regeling Wet 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 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 : Marijtje Doets 
Website : http://www.marijtjedoets.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
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 :  F. Gaznay 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 06-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 15-10-2018 
Zienswijze houder : 31-10-2018 
Vaststelling inspectierapport : 04-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-12-2018 

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, 
  
Hierbij zenden wij onze zienswijze op het door u toegestuurde rapport.  
  
"Uit controle van de Inspecteur, is gebleken dat het pedagogisch klimaat, de emotionele 
veiligheid, stellen van grenzen en het meegegeven van normen en waarden, als goed 
gekwalificeerd wordt. Het is zowel voor ouders als voor Kindercentrum "Marijtje Doets" prettig dit 
door een onafhankelijk orgaan bevestigd te zien. 
  
De pedagogisch medewerkers hebben de inspectie als zeer prettig ervaren en zullen de tips en 
adviezen die tijdens de inspectie ter sprake zijn gekomen, opvolgen om de kwaliteit van 
Kindercentrum "Marijtje Doets"  nog meer te verbeteren. 
  
Een mooi Inspectierapport! " 
  
Met vriendelijke groet, 
Stephanie de Kruijk & Anneke de Kruijk. 
  
KINDERCENTRUM MARIJTJE DOETS 
Willem de Vlaminghstraat 31, 1335 PP ALMERE 
+31365497220 
www.marijtjedoets.nl 
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