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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 toe is. 

 
Beschouwing 
Algemene informatie  
BSO Baloe in de Muziekwijk in Almere is een kleinschalige opvang, die sinds maart 2010 geopend 
is. De BSO bestaat uit één basisgroep van maximaal 17 kinderen. Het KDV in hetzelfde pand 
bestaat uit twee baby- en twee peutergroepen. Een tweede BSO van deze houder bevindt zich 
enkele straten verderop in de wijk. 
  
Inspectiegeschiedenis  
27-11-2017 jaarlijks onderzoek: geen tekortkomingen 
29-09-2016 jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen 
27-07-2015 jaarlijks onderzoek; Overleg en Overreding op de beroepskracht-kindratio. De 
overtreding is hersteld. 
  
Huidige onderzoek  
De BSO wordt door de toezichthouder bezocht op dinsdagmiddag 5 juni. 
De toezichthouder observeert de pedagogische praktijk en spreekt met de beroepskrachten. De 
houder toont de benodigde documenten. 
Tijdens de observatie heerst er een ontspannen sfeer en zijn de kinderen verdeeld door de 
groepsruimte aan het spelen. 
Een van de groepsruimtes was tijdelijk niet in gebruik door het herstellen van de schuur. De 
houder geeft aan dat dit wordt op korte termijn opgelost wordt. 
  
Er zijn tijdens de inspectie geen overtredingen geconstateerd. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 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. 
  
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Daarin staan de specifieke 
aspecten waarop wordt geobserveerd. Hieruit citeert de toezichthouder enkele zinnen, die 
betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met 
voorbeelden uit de praktijk. 
  
De illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van de 
praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar inzicht en mening op de gegeven 
voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige signalen. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld. Hierin is o.a. de visie van de houder op 
de kinderopvang en zijn de pedagogische beleidsdoelstellingen opgenomen. De beroepskrachten 
zijn op de hoogte van het pedagogisch beleidsplan en werken conform de uitgangspunten in het 
beleid.  
  
De beroepskrachten bespreken hun handelen (aanpak en effect op de kinderen) op vaste 
momenten (zes keer per jaar) met de houder. Tijdens deze overleggen worden ook de 
werkinstructies en afspraken besproken en geëvalueerd.  
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Emotionele veiligheid 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve als in negatieve zin. De 
emoties zijn passend bij de situatie. 
  
Observatie: de kinderen zijn verdeeld over de hele ruimte aan het spelen. Iedereen doet iets, 
spelen in de poppenhoek, knutselen aan tafel, lezen een stripboek of ze zijn bezig met een 
activiteit. Elk kind is aan het samenspelen en gedraagt zich passend bij hun spel. 
  
De jongens zijn een computer aan het demonteren en hebben hier zichtbaar plezier in. Als het 
even niet lukt of ze moeten wachten op de schroevendraaier dan raken ze geïrriteerd maar die 
emotie slaat snel weer om in enthousiasme. 
  
Persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of af te reageren. Zij kunnen voor 
activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau. 
  
Observatie: De kinderen starten de middag met buiten spelen, zodat zij hun energie na een 
middag op school zitten kwijt kunnen. Bij het buitenspelen hebben de kinderen zelf de keus wat ze 
gaan doen, er wordt altijd een sportieve activiteit aangeboden maar de kinderen kunnen ook 
zelfstandig spelen gaan. 
Een paar kinderen geven in een gesprek met de toezichthouder aan het stom te vinden om eerst 
naar buiten te moeten gaan. Maar geven ook toe dat als ze dit niet doen ze binnen gaan stoeien 
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wat niet altijd goed afloopt. De conclusie van de kinderen is dat eerst naar buiten gaan helemaal 
niet zo’n slecht idee is, ook al blijft het soms stom. 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijdsgenoten te ontwikkelen. Zij benoemen en 
belonen het als kinderen een (bijna) conflict zelf hebben opgelost. 
  
Observatie: een groep grotere jongens zit rondom een computer op de grond. Met elkaar zijn ze 
deze aan het demonteren. De beroepskracht vertelt mij enthousiast dat de jongens deze activiteit 
erg leuk vinden. Ze laat de jongens zelf aan de gang gaan maar houdt de groep goed in de gaten. 
Ze geeft ze complimenten dat ze samen lekker bezig zijn, geeft aan dat ze goed samenwerken en 
helpt een van de kinderen op weg om een schroevendraaier te vragen. Als het even niet lukt en 
een van de kinderen gefrustreerd raakt grijpt ze niet direct in maar laat het groepsproces het 
oplossen. 
  
Normen en waarden 
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. 
Kinderen worden betrokken bij en hebben invloed op het opstellen en evalueren van regels en 
afspraken. 
  
Observatie: de regels hangen duidelijk zichtbaar in de ruimte. De beroepskracht vertelt dat de 
kinderen deze samen hebben bedacht. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (op de groep) 
 Pedagogisch beleidsplan (25-5-2018) 
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Personeel en groepen 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG) en passende 
beroepskwalificaties. Ook gelden normen voor de opleidingseisen en inzet van leerlingen, de 
opvang in groepen en beroepskracht-kindratio (b-k-r). 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De VOG's voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
  
Op moment van inspectie waren er geen stagiaires of vrijwilligers werkzaam bij de BSO. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De beroepskrachten zijn in bezit van een geldig diploma. 
  
Er wordt op de BSO nu niet gewerkt met stagiaires. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Aanwezig tijdens het inspectiebezoek: 15 kinderen en 2 beroepskrachten. 
  
Op moment van inspectie werd niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De kinderen op de BSO vallen allemaal onder één basisgroep, Paars. Er kunnen maximaal 17 
kinderen opgevangen worden op deze locatie. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (op de groep) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma's beroepskrachten 
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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 

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) 

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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder binnen een door de toezichthouder 
gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag vermoeden dat de houder, 
een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar of ouder die ten tijde van 
de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de eisen voor het afgeven van 
een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van 
overlegging niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 

Wanneer de houder redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de personen die op basis van artikel 
1.50 lid 3 in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het gedrag, niet langer aan de 
vereisten voor het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al dan niet op verzoek van de 
toezichthouder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de betreffende persoon. Een 
verklaring omtrent het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden. 
(art. 1.50 lid 7 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : kinderdagverblijf Baloe Almere 
Aantal kindplaatsen : 17 
 
Gegevens houder 
Naam houder : kinderdagverblijf Baloe Almere B.V. 
Adres houder : Operetteweg 110 
Postcode en plaats : 1323VE Almere 
KvK nummer : 58264477 
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 :  J. Kusters- Helleman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 05-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 17-07-2018 
Zienswijze houder : 19-07-2018 
Vaststelling inspectierapport : 27-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-07-2018 

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. 
 

Wij zijn tevreden met het GGD rapport en zijn trots op ons team. Uit het rapport blijkt dat wij 
allemaal op een juiste pedagogische manier met de kinderen omgaan en het werk met veel liefde 
en plezier doen. 
  
  
met vriendelijke groet, 
  
Willeke Hobo 
  
Kinderdagverblijf Baloe Almere 
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