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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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Jaarlijks onderzoek 2022
Kinderdagverblijf (KDV) Baloe is op donderdag 21 juli 2022 bezocht voor het jaarlijks onderzoek.
Het KDV is van tevoren niet op de hoogte gebracht van het bezoek.
De toezichthouder heeft tijdens het bezoek gesproken met de aanwezige beroepskrachten. Ook
heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk geobserveerd en documenten opgevraagd en
beoordeeld.
De houder heeft niet aan alle kwaliteitseisen voldaan, de toezichthouder constateert een
tekortkoming in het domein 'Personeel en groepen'. Zie verdere toelichting in dit rapport.
Een indruk van de sfeer op locatie
Vanwege de vakantie is het rustig op de groepen en er heerst een gemoedelijke sfeer. Op het
moment van het bezoek hebben de beroepskrachten aandacht voor de kinderen en praten met ze
met taal die past bij de leeftijd van de kinderen. Als kinderen aangeven graag een knutselactiviteit
te willen doen haakt de beroepskracht hierop in en pakt de benodigde spullen voor de kinderen.
Algemene informatie
Kinderdagverblijf Baloe Almere B.V. is de houder van 1 KDV en 2 BSO's in Almere. De B.V. wordt
bestuurd door een holding waarvan mw. W. Hobo als natuurlijk persoon de bestuurder is. De
bestuurder is actief betrokken bij de dagelijkse leiding van de kinderopvang. De houder staat sinds
2013 geregistreerd in het LRK.
Op KDV Baloe wordt de kinderen opgevangen in 4 stamgroepen. Babygroep Blauw met maximaal 9
kinderen van 0 tot 2 jaar, babygroep Oranje met maximaal 7 kinderen van 0 tot 2 jaar,
peutergroep Groen met maximaal 11 kinderen van 2 tot 4 jaar en peutergroep Rood met maximaal
11 kinderen van 2 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in dagdelen; het KDV is open van maandag
tot en met vrijdag op alle dagdelen.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:




25 november 2021: Jaarlijks onderzoek, KDV Baloe voldeed aan de onderzochte
kwaliteitseisen.
4 april 2019: Jaarlijks onderzoek, KDV Baloe voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen.
5 juni 2018: Jaarlijks onderzoek, KDV Baloe voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen.
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Opbouw van het inspectierapport
Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk
domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan
de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld.
De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze
reactie noemen we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een
bijlage achterin het rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de h ouder
duidelijk hoe zij 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 de houder onderwerpen zoals de indeling en
grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Beoordeling:
In het pedagogisch beleidsplan van KDV Baloe zijn de vereiste onderwerpen voldoende
beschreven. In de praktijk werken de beroepskrachten volgens het beschreven beleid.
Op KDV Baloe werken de beroepskrachten met het pedagogisch beleidsplan Baloe versie maart
2021.
In het pedagogisch beleidsplan staat een duidelijke beschrijving van:











Het bieden van verantwoorde dagopvang.
De manier waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd. En de stappen
die ondernomen worden bij bijzonderheden in de ontwikkeling.
Hoe de overdracht aan de basisschool en buitenschoolse opvang verloopt wanneer kinderen 4
jaar worden.
De invulling van het mentorschap.
De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen.
Het wenbeleid wanneer kinderen nieuw op de groep komen.
Op welke tijden er minder beroepskrachten aanwezig kunnen zijn dan voor het aantal kinderen
vereist is.
De organisatie van activiteiten waarbij kinderen de groep of groepsruimte kunnen verlaten.
Het beleid bij het aanvragen van een extra opvangdag.
De taken die stagiaires en/of vrijwilligers kunnen uitvoeren. En hoe zij hierbij worden
begeleid.

Werken volgens het beschreven beleid
De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskrachten vragen over het pedagogisch beleid en
observeert hoe zij werken op de groep. De beroepskrachten zijn voldoende bekend met het
pedagogisch beleid van KDV Baloe.
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Gebruikte bronnen





Interview manager/ locatieverantwoordelijke (21 juli 2022)
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2021)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Beoordeling:
De houder draagt zorg voor het tijdig registreren en koppelen van personen in het
Personenregister Kinderopvang (PRK).
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Houder
De houder staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als een Besloten Vennootschap:
Kinderdagverblijf Baloe Almere B.V. De houder en bestuurders hebben een VOG Rechtspersoon.
Zowel de inschrijving in het Personen Register Kinderopvang (PRK), als de VOG controle zijn in
orde.
Medewerkers
Uit de controle van het PRK blijkt dat de aanwezige medewerkers zijn ingeschreven in het PRK. De
medewerkers zijn gekoppeld aan de houder. De medewerkers zijn na koppeling in het PRK met hun
werkzaamheden begonnen.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Beoordeling:
De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. Beroepskrachten
en stagiaires worden volgens de voorwaarden ingezet. Voor het KDV is een achterwacht
beschikbaar.
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Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Beroepskracht-kindratio (BKR)
Op het KDV zijn voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal en de leeftijd van de op te
vangen kinderen. Tijdens de inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten
aanwezig:
Groep
Blauw
Oranje
Groen
Rood

Aantal aanwezige
kinderen
4 x 0 jaar
1 x 1 jaar
1 x 0 jaar
3 x 1 jaar
5 x 2 jaar
2 x 3 jaar
5 x 2 jaar
2 x 3 jaar

Aantal aanwezige
beroepskrachten
2

Aantal benodigde
beroepskrachten
2

1

1

1

1

1

1

Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl.
Afwijking BKR
Het KDV is langer dan 10 uur per dag open. De houder mag drie uur per dag minder
beroepskrachten inzetten (3-uursregeling). Deze uren heeft de houder vastgelegd in het
pedagogisch beleidsplan. Tijdens deze uren wordt minimaal de helft van het aantal
beroepskrachten dat nodig is ingezet. Dit is zichtbaar op het ontvangen rooster.
Inzet beroepskrachten in opleiding, stagiaires
Op het KDV worden stagiaires volgens de voorwaarden cao-kinderopvang ingezet. De houder heeft
hierbij rekening gehouden met de opleidingsfase. De inzet is schriftelijk vastgelegd. De houder
heeft een leer-werkovereenkomst opgesteld.
Achterwacht
Wanneer er binnen de BKR één beroepskracht aanwezig is, is er een volwassene als achterwacht
beschikbaar. Deze persoon is telefonisch bereikbaar en kan binnen 15 minuten aanwezig zijn bij
een noodgeval. De beroepskracht vertelt wat de naam en telefoonnummer is van deze persoon.
Wanneer er tijdens de 3-uursregeling 1 beroepskracht wordt ingezet dan is er ter ondersteuning
een andere volwassene aanwezig op het KDV. Dit blijkt uit het gesprek met de beroepskracht.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Beoordeling: Kinderen worden opgevangen in één stamgroep. Het aantal kinderen past
binnen de maximale grootte van de stamgroep. De kinderen maken gebruik van
maximaal twee stamgroepsruimtes. Ouders weten in welke stamgroep het kind zit en
welke beroepskrachten op de groep werken. Ieder kind heeft een mentor. Er is niet voor
ieder kind een vaste beroepskracht aanwezig.
Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
Opvang in stamgroepen
Uit het gesprek met de locatiemanager blijkt dat een kind wordt opgevangen in één stamgroep.
Ouders hebben vooraf schriftelijk toestemming gegeven voor de opvang in een tweede stamgroep.
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Het aantal kinderen per stamgroep past binnen de maximale grootte van de groep volgens het
Besluit. Dit is te zien in de volgende tabel:
Groepsnaam
Blauw
Oranje
Groen
Rood

Leeftijd
kinderen
0
0
2
2

tot 2
tot 2
tot 4
tot 4

jaar
jaar
jaar
jaar

Groepsgrootte volgens het
beleid
9
7
11
11

Maximale groepsgrootte volgens
het Besluit
9
7
11
11

Bij de intake horen de ouders in w elke stamgroep hun kind is geplaatst en welke beroepskrachten
op de stamgroep werken.
De kinderen maken gebruik van maximaal twee stamgroepsruimtes. Dit blijkt uit gesprekken met
de beroepskrachten en de presentielijsten.
Vaste gezichten
Per dag is minimaal 1 van de 2 (of 3) vaste beroepskrachten aanwezig voor elk kind tot 1 jaar. Dit
geldt niet voor de kinderen vanaf 1 jaar, daar is niet 1 van de 3 vaste beroepskrachten aanwezig.
Op peutergroep Groen staat een invalkracht die nog niet eerder op Baloe heeft gewerkt en zij
draait die groep alleen.
Mentorschap
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Dit is één van de vaste beroepskrachten van het kind.
De mentor bespreekt op vaste momenten, rond de verjaardag van het kind, de ontwikkeling van
het kind met de ouders. Ook is de mentor het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling van
het kind. De beroepskracht vertelt dat zij om de 2 maanden een kort verslag maken van hun
observaties en die met hun leidinggevende bespreken.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamg roep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gebruikte bronnen










Interview manager/ locatieverantwoordelijke (21 juli 2022)
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
(Praktijk)leerovereenkomst
Presentielijsten (week 28 en 29)
Personeelsrooster (week 28 en 29)
Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2021)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
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/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omg aan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Beoordeling:
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode
zijn de juiste onderdelen beschreven. Het stappenplan van de meldcode bevat de juiste
stappen. De houder zorgt voor voldoende kennis bij medewerkers over de inhoud en het
gebruik van de meldcode.
De houder zorgt ervoor dat de medewerkers weten in welke situaties zij een meldplicht
hebben.

Meldcode
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als het niet goed gaat met
een kind, thuis of op de opvang, is dat vaak te zien of te merken aan het kind. In de meldcode
moet beschreven staan wat medewerkers dan moeten doen om het kind te helpen.
Volgens de Wet Kinderopvang moet het volgende in de meldcode staan:

een stappenplan;

wanneer er melding moet worden gedaan;

wie er verantwoordelijk is voor welke taak;

aandacht voor bijzondere vormen van geweld;

hoe medewerkers om moeten gaan met vertrouwelijke informatie.

Stappenplan meldcode
In het stappenplan moeten de volgende punten staan:

vastleggen welke signalen er opgemerkt worden;

overleggen met collega’s en eventueel een deskundige;

het voeren van een gesprek met de ouders en eventueel het kind zelf;

bedenken of de houder zelf hulp kan bieden;

beslissen of de houder zelf hulp gaat bieden, of het inschakelen van hulp.
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Kennis over de inhoud en het gebruik van de meldcode
De houder heeft de kennis en het gebruik van de meldcode onder de aandacht gebracht bij de
medewerkers. In het teamoverleg van juli 2022 is de meldcode met de medewerkers besproken.
Ook is de meldcode opgenomen in het inwerkplan voor nieuwe medewerkers.

Meldplicht
De meldplicht is eveneens door de houder onder de aandacht gebracht van de medewerkers tijdens
het teamoverleg van juli 2022.
De volgende punten zijn gedeeld met de medewerkers:

De houder belt direct de vertrouwensinspecteur van het onderwijs als er een vermoeden
bestaat van mishandeling of misbruik van een kind door een medewerker.

Als een medewerker vermoedt dat een andere medewerker een kind heeft mishandeld of
misbruikt, moet het direct aan de houder verteld worden.

Als een werknemer vermoedt dat de houder een kind misbruikt of mishandeld heeft, dan belt
deze de vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Bij een redelijk vermoeden moet aangifte
gedaan worden bij de politie.

Gebruikte bronnen





Interview manager/ locatieverantwoordelijke (21 juli 2022)
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Notulen teamoverleg (4 juli 2022)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
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. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Eisen aan ruimtes
Beoordeling:
De stamgroepruimtes zijn veilig, makkelijk bereikbaar en passend ingericht. Elke
stamgroep heeft en eigen stamgroepruimte. Het KDV heeft voldoende binnenspeelruimte
en buitenspeelruimte voor het aantal op te vangen kinderen.
Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
Passende inrichting
De meubels en het speelgoed passen bij de leeftijd van de op te vangen kinderen. Ook heeft de
stamgroepruimte voldoende vrije speelruimte voor het aantal op te vangen kinderen.
De stamgroepruimtes hebben duidelijke speelhoeken. Hieronder leest u een paar voorbeelden:



Bouwhoek met auto’s en lego.
Huishoek met poppen en keukentje.

De buitenruimte is helemaal afgezet. In de buitenruimte zijn een glijbaan en een zandbak aanwezig
en in de schuur staan fietsjes en los buitenspeelgoed.
Binnenruimte
Elke stamgroep heeft een eigen stamgroepruimte. Er is minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte per
kind op het KDV aanwezig. Dit heeft de toezichthouder berekend tijdens het onderzoek vóór
registratie.
Buitenruimte
Per kind is minimaal 3 m² buitenspeelruimte aanwezig. Dit heeft de toezichthouder berekend
tijdens het onderzoek vóór registratie. De buitenruimte grenst aan het KDV.
Slaapruimte
KDV Baloe heeft voor beide babygroepen een aparte slaapruimte. De slaapruimte is aangepast op
het aantal op te vangen kinderen tot anderhalf jaar. Voor de peuters zijn er zowel duo -ledikantjes
als stretchers beschikbaar.
Gebruikte bronnen




Interview manager/ locatieverantwoordelijke (21 juli 2022)
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s)
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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 dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 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 participerende ouder;
c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaa m zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. 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 eeniede r als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
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 stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels ;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang)
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Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang )
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet
kinderopvang )
Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is,
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Bes luit kwaliteit kinderopvang)
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gew erkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit k waliteit kinderopvang )
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
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kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwalite it kinderopvang)
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mento r is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )

Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies - en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het g ebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik va n de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden
gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit
misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de ha ndelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c 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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderdagverblijf Baloe Almere B.V.

Website

: http://www.baloekinderdagverblijf.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000013135171

Aantal kindplaatsen

: 38

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: kinderdagverblijf Baloe Almere B.V.

Adres houder

: Operetteweg 110

Postcode en plaats

: 1323 VE Almere

KvK nummer

: 58264477

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

: M. Snieder

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Almere

Adres

: Postbus 200

Postcode en plaats

: 1300 AE ALMERE

Planning
Datum inspectie

: 21-07-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 22-08-2022

Zienswijze houder

: 29-08-2022
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Vaststelling inspectierapport

: 30-08-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 30-08-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 30-08-2022

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.

De Toezichthouder heeft geconstateerd dat er op de groene peutergroep geen vast gezicht
aanwezig was op de dag van haar bezoek aan ons kinderdagverblijf.
Ik mis hierbij de vermelding dat het vaste gezicht wel op de groep ernaast aanwezig was. Die
groepen zijn met elkaar verbonden d.m.v. de badkamer en hal met open deuren. Deze
medewerker is het vaste gezicht van zowel de rode als de groene groep, daar zij vast op beide
groepen werkt.
Er was op de groene groep een inval. Zij was die dag voor het eerst. De vaste inval, die wij voor
langere tijd hebben ingehuurd, was ziek en de vaste pedagogisch medewerker was vrij.
Ik vindt het jammer dat dit niet vermeld wordt in het rapport.
De vaste medewerkers hebben recht op vrije dagen en kunnen helaas ook ziek worden of thuis
moeten blijven na een positieve corona test.
Het is dus niet te voorkomen dat er een inval op de groep staat. Wij zorgen ervoor dat dit zoveel
mogelijk vaste gezichten zijn, maar met de huidige personeelskrapte op de arbeidsmarkt (van de
kinderopvang) is dit niet altijd haalbaar.
De invalkracht was die ochtend ingewerkt door de mana ger en zij was ook beschikbaar voor als er
vragen waren.
En zoals al gezegd werkte de vaste kracht van de groep op de groep ernaast, met een open deur
ernaar toe.
Vriendelijke groet,
Willeke Hobo
Directeur Kinderdagverblijf Baloe Almere
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