
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Kinderdagverblijf Baloe Almere BV (BSO) 
Ravelplantsoen 5 
1323ET Almere 
Registratienummer 153812047 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Flevoland 
In opdracht van gemeente:  Almere 
Datum inspectie:    08-01-2019 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 24-01-2019 

 



 

2 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 08-01-2019 

Kinderdagverblijf Baloe Almere BV te Almere 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 

Het onderzoek ............................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4 

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................. 7 

Gegevens voorziening ................................................................................................... 9 

Gegevens toezicht ........................................................................................................ 9 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ....................................................................... 10 



 

3 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 08-01-2019 

Kinderdagverblijf Baloe Almere BV te Almere 

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 
inspectie-activiteiten bepaald. Deze inspectie-activiteiten 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  
Kinderdagverblijf Baloe in de Muziekwijk in Almere is een kleinschalige opvang, die sinds maart 
2010 geopend is. De houder heeft een kinderdagverblijf en in hetzelfde pand BSO Rood. Het KDV 
heeft 38 kindplaatsen en de BSO heeft ruimte voor maximaal 17 kinderen. BSO Geel bevindt zich 
in de basisschool Vuurvogel. Deze BSO heeft 30 kindplaatsen. BSO Geel is in 2018 verhuisd vanuit 
het pand aan de Prokofjestraat naar het gebouw aan de Ravelplantsoen. 
 
Recente inspectiegeschiedenis 
28-06-2018: Onderzoek voor registratie. Advies: opnemen in het Landelijk Register Kinderopvang. 
 
Huidige inspectie 
Op 08 januari 2019 heeft de toezichthouder de BSO onaangekondigd bezocht voor een risico-
gestuurd, jaarlijks onderzoek. De pedagogische praktijk is geobserveerd, er is met de aanwezige 
beroepskrachten gesproken en documenten zijn beoordeeld. 
 
Conclusie 
Bij dit onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 
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 
en de inhoud van een pedagogisch beleidsplan. Ook gelden eisen voor het bieden van 
verantwoorde kinderopvang (waarborgen emotionele veiligheid, ontwikkeling van persoonlijke en 
sociale competenties en de overdracht van normen en waarden) en het uitvoeren van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. 
   
Bij de observatie maakt de toezichthouder gebruik van het "Veldinstrument onderzoek en 
observatie" van december 2014. Hieruit citeert de toezichthouder de criteria (modelvoorbeelden) 
die betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met 
voorbeelden uit de praktijkobservatie. 
 
De beknopte voorbeelden zijn bedoeld als illustraties 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 voor KDV en BSO samen. Hierin wordt 
onder andere de het pedagogisch doel beschreven aan de hand van de vier competenties uit de 
Wet Kinderopvang. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen KDV en BSO's.  
 
Uit observatie en gesprekken met de aanwezige beroepskrachten blijkt, dat zij op de hoogte zijn 
van het pedagogisch beleidsplan en werken conform de uitgangspunten in het beleid. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De observatie van de pedagogische praktijk vond plaats op een dinsdagmiddag. De kinderen 
kwamen uit school en er werd buiten gespeeld.  
 
Emotionele veiligheid 
Veldinstrument: Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten 
doen dit op een enthousiaste en persoonlijke manier.  
 
Observatie: De beroepskracht staat voor de ingang van de groepsruimte in de hal te wachten op de 
kinderen die uit school komen. De kinderen die aan komen lopen worden allemaal vriendelijk 
begroet. De beroepskracht vraagt hoe het op school was of of ze nog moeten plassen. Ieder kind 
krijgt een geel hesje met de naam en telefoonnummer van de BSO erop, want ze gaan meteen 
buiten spelen. Er komt nog een meisje aanlopen. De vraagt: "Hoe ging het op school?" Het meisje 
loopt op de beroepskracht af en geeft haar een knuffel. Als de andere beroepskracht binnen komt 
lopen wordt deze ook enthousiast begroet door een aantal kinderen, bijvoorbeeld door een 
knuffel/high five te geven of iets te vertellen.    
 
Persoonlijke competentie 
Veldinstrument: Kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig 
dat aanzet tot individueel en gezamenlijk spel.  
 
Observatie: De beroepskracht vertelt dat ze kinderen dagelijks direct na school even buiten spelen. 
Hierbij maken zij gebruik van het speelplein van de school waar de BSO in gevestigd is. Op het 
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plein zijn verschillende speelmateriaal aanwezig bijvoorbeeld een klimrek, schommels, zandbak en 
losse fietsjes. Ook is er een voetbalveldje met twee doelen.  
 
Veldinstrument: De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele 
kinderen te luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij 
houden intussen contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het 
kind hieronder lijdt.  
 
Observatie: De beroepskracht staat bij de schommels, waar een aantal kinderen aan het spelen 
zijn. Een kind loopt naar de beroepskracht toe en zegt dat ze het koud heeft. De beroepskracht 
reageert: ''Heb je handschoenen?' Het kind schut nee. De beroepskracht geeft vervolgens nog een 
aantal mogelijkheden om te helpen: "Je kunt je jas wat beter dicht doen, of je capuchon op doen of 
misschien even gaan rennen?" Ondertussen houdt de beroepskracht de andere kinderen in de 
gaten, bijvoorbeeld door een ander kind te waarschuwen die te dicht bij schommelende kinderen 
staat.  
 
Sociale competentie 
Veldinstrument: De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te 
laten samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars kennen en 
kunde.  
 
Observatie: Als alle kinderen buiten zijn pakt een beroepskracht een bal en vraagt verschillende 
kinderen of zij mee willen doen met voetballen. Hij noemt de kinderen hierbij bij naam en zes 
kinderen geven aan mee te willen doen. De beroepskracht moedigt de kinderen aan en geeft hen 
complimenten. Zelf houdt de beroepskracht zich op de achtergrond en geeft de kinderen de ruimte 
om actief mee te doen met het spel.  
De andere beroepskracht speelt met een paar kinderen verstoppertje. De beroepskracht telt 
hardop zonder te kijken en gaat vervolgens opzoek naar de verstopte kinderen.  
 
Overdracht van normen en waarden 
Veldinstrument: Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige 
en consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan 
bij gedrag en behoefte van individuele kinderen.  
 
Observatie: Een beroepskracht zegt tegen een kind dat zijn veter los zit. Het kind, dat vlakbij een 
lage legotafel staat, zet zijn voet bovenop de tafel. De beroepskracht zegt: "X doe dat maar even 
op de grond, daar spelen ook kinderen aan". Het kind luistert en maakt zijn veter op de grond 
vast.  
Tijdens het voetballen spreekt de beroepskracht een kind aan: "Er zijn ook kleintjes die mee doen. 
Als je zo hard schiet, kunnen ze de bal tegen hun hoofd krijgen. Kun je daar een beetje rekening 
mee houden?" De jongen knikt en er wordt weer verder gevoetbald.  
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
 Observatie(s) (pedagogische observatie) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie mei 2018) 
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Personeel en groepen 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG's), 
inschrijving in het Personenregister kinderopvang, passende beroepskwalificatie, de inzet van 
pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en het gebruik van de voertaal. Ook gelden eisen voor 
de groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en aantal kinderen (de 
beroepskracht-kindratio). 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De houder en twee aanwezige beroepskracht staan ingeschreven in het Personenregister 
Kinderopvang en zijn hierin gekoppeld aan de houder. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De twee aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Op het moment van de inspectie zijn er dertien kinderen van 4-12 jaar en twee beroepskrachten 
aanwezig. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Op BSO Baloe worden per dag maximaal 30 kinderen opgevangen in één basisgroep. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
 Observatie(s) (pedagogische observatie) 
 Personen Register Kinderopvang (10-01-2019) 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
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 van een 
kindercentrum 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 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 met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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 houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 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 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(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 BV 
Website : http://www.baloelinderdagverblijf.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000013135171 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
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 :  K Roest 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 15-01-2019 
Zienswijze houder : 21-01-2019 
Vaststelling inspectierapport : 24-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-01-2019 

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. 
 

Hallo, 
  
Bedankt voor het toezenden van het concept rapport. 
Hierbij een wijziging. Graag zie ik deze aangepast. 
  
 Op blz 3 staat vermeld dat de BSO 20 kindplaatsen heeft. Dit is 30. Verderop staat het wel 

juist. 
  
Verder is het goed beschreven. 
  
Graag de volgende zienswijze vermelden. 
  
Het is leuk om te lezen dat ook door de inspecteur gezien wordt waar wij voor staan. 
Aandacht voor de kinderen, terwijl wij ondertussen wel de hele groep goed in de gaten houden. 
Ook het actief meespelen met de kinderen is iets wat wij heel belangrijk vinden. 
Het BSO team mag trots zijn op weer een mooi GGD rapport. 
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