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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de houder. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Beoordeling: 

Uit dit jaarlijks onderzoek blijkt dat BSO De Vlinder aan de beoordeelde eisen voldoet. 

  

Jaarlijks onderzoek 2023  

Buitenschoolse opvang (BSO) De Vlinder is op dinsdag 17 januari 2023 bezocht voor het jaarlijks 

onderzoek. De BSO is van tevoren niet op de hoogte gebracht van het bezoek. De toezichthouder 

heeft tijdens het bezoek gesproken met de aanwezige houder. Ook heeft de toezichthouder de 

praktijk geobserveerd en documenten opgevraagd en beoordeeld.  

  

Een indruk van de sfeer op locatie  

Er heerst een gezellige en ontspannen sfeer op de BSO. De houder en beroepskrachten hebben 

aandacht voor de kinderen en reageren adequaat als kinderen iets komen vragen of vertellen. De 

kinderen onderling zijn rustig en gemoedelijk met elkaar aan het spelen.  

  

Algemene informatie  

BSO De Vlinder is gevestigd in Almere en de enige locatie van de houder. De BSO heeft plek voor 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en is iedere dag van de week geopend. De 

houder werkt zelf als beroepskracht op de groep.    

  

Inspectiegeschiedenis  

De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:  

  

 20-01-2022: Jaarlijks onderzoek. Herstelaanbod op het pedagogisch beleidsplan en veiligheid- 

en gezondheidsbeleid. Tekortkomingen hersteld. Advies: niet handhaven.  

 26-11-2020: Onderzoek na registratie: Geen tekortkomingen geconstateerd.  

 04-08-2020: Onderzoek voor registratie. Advies: opnemen in het LRK. 

  

  

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.  
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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 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 pedagogisch beleid; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Beoordeling:  

In de praktijk werken de beroepskrachten volgens het beschreven beleid.  

  

De beroepskrachten werken met het pedagogisch beleidsplan BSO De Vlinder versie februari 2022.  

  

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder stelt de aanwezige houder vragen over het pedagogisch beleid en observeert 

hoe de beroepskrachten werken op de groep. De beroepskrachten zijn voldoende bekend met het 

pedagogisch beleid. Uit notulen van de teamvergadering blijkt dat het pedagogisch beleid 

regelmatig besproken wordt.  

  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (Tijdens het inspectiebezoek) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (Versie februari 2022) 

 Notulen teamoverleg (02-09-2022 en 22-12-2022) 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

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 in het Handelsregister ingeschreven als een eenmanszaak. De houder heeft een 

VOG natuurlijk persoon. De inschrijving in het PRK en 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.    

Opleidingseisen 

Beoordeling:  

Beroepskrachten beschikken over een passend diploma.  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

Beroepskrachten  

De toezichthouder heeft de diploma’s van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Hieruit blijkt dat 

de beroepskrachten beschikken over een passend diploma.   

  

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 de BSO  is een achterwacht 

beschikbaar.   

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

Beroepskracht-kindratio (BKR)   

Op de BSO 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:  
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Groep  Aantal aanwezige 

kinderen  

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Aantal benodigde 

beroepskrachten  

BSO De 

Vlinder  

 15  2 + 1 BBL'er  2 

Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl.  

  

Afwijking BKR   

Op schoolvrije dagen mag er 3 uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden. Dit heeft de 

houder vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. De houder mag op schooldagen een half uur per 

dag minder beroepskrachten inzetten. Tijdens het afwijken op de BKR wordt minimaal de helft van 

het aantal beroepskrachten dat nodig is ingezet.  

  

Inzet beroepskrachten in opleiding, stagiaires  

Op de BSO 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.  

  

Wanneer er tijdens de afwijking van de BKR één beroepskracht wordt ingezet dan is er ter 

ondersteuning een andere volwassene aanwezig op de BSO. Dit blijkt uit de observatie tijdens de 

inspectie.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Beoordeling:  

Kinderen worden opgevangen in één basisgroep. Het aantal kinderen past binnen de 

maximale grootte van de basisgroep. Ieder kind heeft een mentor.   

  

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:  

  

Opvang in basisgroepen  

Uit het gesprek met de houder en de observatie blijkt dat een kind wordt opgevangen in één 

basisgroep.  

  

Het aantal kinderen per basisgroep past binnen de maximale grootte van de groep volgens het 

Besluit. Dit is te zien in de volgende tabel:  

  

Groepsnaam  Leeftijd kinderen  Maximale groepsgrootte 

BSO De Vlinder  4-12 jaar  16 kinderen 

  

Mentorschap  

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De houder geeft aan zelf mentor te zijn van alle 

kinderen. De aanwezige beroepskracht en BBL'er krijgen in de toekomst ook mentorkinderen 

toegewezen. De ontwikkeling en het welbevinden bespreekt de houder altijd met het hele team.  

  

De mentor bespreekt, als het wenselijk is, de ontwikkeling van het kind met de ouders. De mentor 

is aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling van het kind.  
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder (Tijdens het inspectiebezoek) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang (23 januari 2023) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 (Praktijk)leerovereenkomst 

 Pedagogisch beleidsplan (Versie februari 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

 veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Beoordeling:  

De vereiste onderwerpen staan voldoende beschreven. In de praktijk werken de 

beroepskrachten volgens dit beschreven beleid.  

  

De beroepskrachten werken met het veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan BSO De Vlinder versie 

1. De planning in het beleidsplan moet nog geactualiseerd worden naar 2023.   

  

  

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat een duidelijke beschrijving van:  

 De manier waarop het beleid een doorlopend proces is. Het proces bestaat uit het schrijven 

van het beleidsplan, het toepassen in de praktijk, het bespreken en zo nodig aanpassen van 

het beleidsplan.   

 Welke risico’s de houder heeft ingeschat als belangrijkste risico's met grote gevolgen voor de 

veiligheid en gezondheid van kinderen. 

 De maatregelen die beroepskrachten moeten nemen om de belangrijkste risico’s te 

voorkomen. En wat de beroepskrachten moeten doen als er toch iets ernstigs gebeurt. 

 De manier waarop kinderen leren om te gaan met kleine risico's. Dit zijn risico’s die geen 

ernstige gevolgen hebben. 

 De manier waarop het beleid is in te zien voor medewerkers en ouders. 

 De manier waarop de achterwacht is geregeld als er maar één beroepskracht op de BSO is  

ingezet. Ook tijdens de 3-uurregeling.  

  

  

Aandachtspunt 

De houder heeft voor vier fysieke risico's met grote gevolgen, één handelswijze beschreven indien 

een risico zich voordoet, namelijk het toepassen van EHBO. Echter is de handelswijze bij 

vergiftiging heel anders dan bij verbranding of verstikking. De houder dient per risico een 

concretere handelwijze te beschrijven. De toezichthouder benoemt dit als aandachtspunt en zal dit 

tijdens het volgend jaarlijks onderzoek opnieuw beoordelen.  

  

  

Aanwezigheid van een EHBO-er  

Tijdens de openingstijden is altijd een volwassene aanwezig die een geldig EHBO-diploma heeft. 

Twee van de drie aanwezige medewerkers hebben een geldig EHBO-certificaat.   

  

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder observeert de beroepskrachten tijdens het werken op de groep en stelt daar 

vragen over. Daaruit blijkt dat de beroepskrachten voldoende bekend zijn met het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Er wordt gewerkt zoals beschreven in het beleidsplan.  

  

In de praktijk zijn volgende voorbeelden van maatregelen gezien:  
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 De ventilatieroosters staan open en de (nood)deur wordt regelmatig opengezet voor frisse 

lucht. 

 De kinderen dragen een herkenbaar hesje als ze uit school komen en als ze buiten gaan 

spelen.  

 Kinderen wassen hun handen voor het eten en na toilet gebruik 

 Er is voldoende vloeibare zeep en papieren/katoenen handdoeken aanwezig 

 Stoelen en tafels worden schoon gemaakt met allesreinigerdoekjes. 

  

Opmerking 

De houder zorgt voor een gezond binnenklimaat door 24/7 te ventileren en regelmatig te luchten. 

Er is echter geen CO² meter aanwezig om de luchtkwaliteit te meten. De toezichthouder bespreekt 

met de houder de voordelen van het meten van de luchtkwaliteit op de BSO. De houder geeft aan 

dit mee te nemen in het beleid.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (Tijdens het inspectiebezoek) 

 Observatie(s) 

 EHBO certifica(a)t(en) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie 1) 

 Notulen teamoverleg (02-09-2022 en 22-12-2022) 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 eisen aan ruimtes. 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Beoordeling:  

De groepsruimtes zijn veilig, makkelijk bereikbaar en passend ingericht. De BSO 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 

groepsruimte voldoende vrije speelruimte voor het aantal op te vangen kinderen.   

  

De groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken zoals een huishoek en knutselhoek. Er 

is een kast met boekjes en spelletjes aanwezig en een groot poppenhuis. Het speelgoed staat op 

kindhoogte in open kasten, uitnodigend opgesteld. Op de thematafel staan spullen die temaken 

hebben met het thema 'Winter'. De groepsruimte is versierd met knuselwerkjes gemaakt door de 

kinderen.  

   

De BSO heeft een eigen, omheinde buitenruimte met kunstgras, een picknicktafel en speelhuisje. 

Ook maakt de BSO gebruik van speelveldjes in de buurt en het schoolplein van een basisschool om 

buiten te spelen.  

  

Oppervlakte binnenruimte  

Er is minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte per kind op de BSO aanwezig. De groepsruimte heeft een 

oppervlakte van 57,8 M². Dit is voldoende voor 16 kindplaatsen.  

   

Oppervlakte buitenruimte  

Per kind is minimaal 3 m² buitenspeelruimte aanwezig. De aangrenzende buitenruimte heeft een 

oppervlakte van 48,7 M². Dit is voldoende voor 16 kindplaatsen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (Tijdens het inspectiebezoek) 

 Observatie(s) 

 Plattegrond (Rodinweg 55 Almere) 
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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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 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 werkzaam 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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d 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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 
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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 basisgroep 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 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat 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, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 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 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 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 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 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 16 lid 6 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) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind 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 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
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gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b 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 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO De Vlinder 

Vestigingsnummer KvK : 000045828938 

Aantal kindplaatsen : 16 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Samia El Abdellaoui 

KvK nummer : 78182425 

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 :  K Roest 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300 AE ALMERE 

 

Planning 

Datum inspectie : 17-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 24-01-2023 

Zienswijze houder : 25-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 26-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-01-2023 

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 Toezichthouders, 

  

Op 17 januari 2023 heeft er een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden. 

  

Ontzettend fijn om te lezen, dat tijdens de inspectie, onze visie en verschillende doelen binnen BSO 

De Vlinder goed zichtbaar zijn geweest.  De interacties tussen de pedagogisch medewerkers en 

kinderen vinden wij zeer belangrijk. Dit geldt ook voor het bieden van structuur, veiligheid en 

geborgenheid. 

  

Wij hebben de inspectiebezoek als zeer prettig ervaren, vervolgens een mooi rapport met goede 

feedback, vinden wij een groot compliment. 

  

Hartelijk dank voor de prettige samenwerking. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Samia el Abdellaoui 

Houder BSO De Vlinder 
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