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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 gedaan 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 

Huidige inspectie 

Op dinsdag 30 juni bezoekt de toezichthouder onaangekondigd BSO Little Family voor het 

jaarlijks onderzoek. Op dat moment zijn er geen kinderen aanwezig. De toezichthouder spreekt 

met de houder en bekijkt de BSO ruimte. Documenten worden opgevraagd ter beoordeling. 

Voor de observatie van de pedagogische praktijk en een gesprek met een beroepskracht, bezoekt 

de toezichthouder op donderdag 9 juli nogmaals de locatie. 

 

Er zijn tijdens dit jaarlijks onderzoek tekortkomingen geconstateerd binnen de domeinen Personeel 

& Groepen en Veiligheid & Gezondheid. Voor een uitleg van deze tekortkomingen verwijst de 

toezichthouder u naar de inhoud van dit rapport. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 23 mei 2019 Nader onderzoek. Advies Geen handhaving. Tekortkomingen hersteld. 

 12 maart 2019 Nader onderzoek. Advies handhaving. Groepsgrootte, veiligheidsbeleid en 

klachtenregeling niet conform de eisen. 

 29 oktober 2018 Jaarlijks onderzoek. Advies handhaving. Overtreding op het domein 

pedagogisch klimaat, veiligheidsbeleid en ouderrecht. 

 30 mei 2018 Nader onderzoek. Advies overtredingen hersteld.   

 16 januari 2018 Nader onderzoek. Advies handhaving. 

 20 september 2017 Jaarlijks onderzoek. Advies handhaving. Overtreding op het domein 

pedagogisch klimaat, personeel en groepen (VOG), risico-inventarisatie, accommodatie en 

inrichting en ouderrecht. 

 

Algemene informatie 

BSO Little Family is 2 september 2010 geregistreerd. De houder heeft een KDV en een BSO. De 

peuterspeelzaal is op 2 februari 2018 opgeheven. Momenteel wordt het team begeleid door een 

externe coach. 

BSO Little Family is gevestigd aan de Ijmuidenstraat 33 te Almere en mag opvang bieden aan 

maximaal 25 kinderen van 4-12 jaar. Momenteel wordt er 1 basisgroep opgevangen van maximaal 

20 kinderen. 

 

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 

domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek 

zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit 
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inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit 

rapport. 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij 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 hij 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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder van BSO Little Family heeft het pedagogisch beleidsplan van de locatie toegestuurd, 

versie mei 2020. Het pedagogisch beleidsplan is opgesteld voor zowel het KDV als voor de BSO. 

 

De Wet kinderopvang stelt eisen aan het pedagogisch beleidsplan. De toezichthouder beoordeelt of 

in het pedagogisch beleidsplan deze vereiste onderwerpen voldoende concreet beschreven staan. 

  

In het pedagogisch beleidsplan van BSO Little Family staan onderstaande voorwaarden 

voldoende beschreven: 

Verantwoorde dagopvang  

In het pedagogisch beleidsplan staan de 4 aspecten van verantwoorde kinderopvang voldoende 

concreet beschreven. Er is aandacht voor het bieden van emotionele veiligheid, de persoonlijke 

competentie, de sociale competentie en het bieden van normen en waarden. In het beleid is 

onderscheid gemaakt tussen het aanbod aan de KDV kinderen en de BSO kinderen. 

  

Signaleren bijzonderheden / Doorgaande lijn 

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat kinderen worden geobserveerd door de 

mentor. De mentor vult een observatieformulier in. Mochten er zorgen zijn omtrent het kind, dan 

zal de mentor in contact treden met de leiding en met de ouders. Mogelijk wordt de pedagogisch 

coach ingeschakeld om te begeleiden op de groep. Als de zorgen blijven bestaan zullen ouders 

worden doorverwezen naar externe instanties. 

  

Mentorschap  

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat elk kind een mentor krijgt toegewezen. 

Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht bij de inschrijving van hun kind op de BSO. De 

mentor voert observaties uit en voert oudergesprekken. De mentor werkt actief aan een band met 

het kind. Bij zorgen zal de mentor actie ondernemen. 

  

Omvang, leeftijdsopbouw en werkwijze basisgroep 

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat er op BSO Little Family 1 basisgroep is 

geplaatst voor de opvang van maximaal 20 kinderen van 4-12 jaar. Meestal zijn er 8-11 kinderen 

aanwezig en kan er worden volstaan met 1 pedagogisch medewerker op de groep. Bij de opvang 
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van meer kinderen komt er een pedagogisch medewerker bij. De BSO is 5 dagen per week 

geopend en biedt opvang in de schoolvakanties. De dagindeling is opgenomen in het beleid. 

  

Wenbeleid 

In het pedagogisch beleidsplan staat zowel het interne wenproces beschreven, bij de overgang 

vanaf het KDV, als het externe wenproces. Nieuwe kinderen komen 2 middagen wennen en worden 

daarbij begeleidt door hun mentor. 

  

Afwijkingen beroepskracht-kindratio 

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat er op de BSO niet zal worden afgeweken van 

de beroepskracht-kindratio. 

  

Verlaten basisgroep of basisgroepruimte  

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat kinderen tijdens uitstapjes en 

buitenactiviteiten de groepsruimte verlaten. Uitstapjes welke worden gemaakt zijn uitstapjes naar 

speeltuinen in de omgeving, een picknick, een fietstochtje of een wandeling.  

 

Aandachtspunt 

De toezichthouder mist bij de beschrijving van de activiteiten een beschrijving van hoe deze 

uitstapjes worden georganiseerd. De toezichthouder heeft dit punt meegegeven aan de houder. De 

houder heeft het punt direct opgepakt en stuurt op 10 juli 2020 een aangepast beleidsplan toe 

waarin ook de organisatie van de uitstapjes is meegenomen. Zo dragen kinderen bij grotere 

uitstapjes hesjes en een bandje met het telefoonnummer van de locatie, gaat er extra begeleiding 

mee en wordt er verwezen naar het aanhangende vervoersprotocol. 

  

Taken en begeleiding van stagiaires en vrijwilligers 

In het pedagogisch beleidsplan staan de taken beschreven welke een stagiaire mag uitvoeren. Ook 

de inzetbaarheid van een BBL-stagiaire is beschreven. Stagiaires staan onder verantwoording van 

de leidinggevende. 

  

Extra dagdelen 

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven is dat er de mogelijkheid is tot het afnemen van 

extra dagdelen, mits de beroepskracht-kindratio dit toelaat. 

  

Handelen conform beleid 

Uit gesprek met beroepskrachten en observatie van hun handelen blijkt dat zij voldoende bekend 

zijn met het pedagogisch beleid van BSO Little Family. 

  

Conclusie 

In het pedagogisch beleidsplan van BSO Little Family staan de eisen welke gesteld zijn in de Wet 

Kinderopvang voldoende beschreven. 

 

Pedagogische praktijk 

Pedagogische praktijk 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Dit observatie instrument 

is gebaseerd op de definitie van “verantwoorde kinderopvang” zoals dit in de Wet kinderopvang 

staat beschreven: 

De kinderopvangondernemer draagt 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 
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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, en 

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. 

De toezichthouder citeert enkele zinnen uit het observatie-instrument 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. 

 

Op dinsdagmiddag 30 juni 2020 bezoekt de toezichthouder BSO Little Family. Op dat moment 

worden er geen kinderen opgevangen op de BSO. De toezichthouder bezoekt de BSO nogmaals op 

9 juli 2020 voor een observatie van de pedagogische praktijk en een gesprek met de aanwezige 

beroepskracht. De observatie van het pedagogisch handelen vindt plaats op een ochtend in de 

schoolvakantie. Er is 1 kind aanwezig met 1 beroepskracht. Tijdens de inspectie vindt er een 

eetmoment plaats en onderneemt de beroepskracht een activiteit met het kind. Aangezien er 

tijdens de observatie maar 1 kind aanwezig is, heeft de toezichthouder de sociale competentie niet 

kunnen observeren. 

  

a) Emotionele veiligheid 

Citaat: Contact/ affectie (4-12) 

De beroepskracht laat merken dat ze de kinderen accepteert zoals ze zijn; ze geeft 

complimentjes, maakt grapjes, heeft oogcontact en treedt bemoedigend op als een kind dat nodig 

heeft. 

  

Observatie: De beroepskracht gaat een kussen naaien met een kind. Als het kind aan het naaien is 

op de naaimachine, geeft de beroepskracht aanwijzingen. Het kind volgt de aanwijzingen op. De 

beroepskracht reageert: "Goedzo!" Als het kind om bevestiging vraagt, reageert de beroepskracht: 

"Je doet het prima, kijk je bent er alweer bijna!" 

  

b) Persoonlijke competentie 

Citaat: Uitdaging (8-12) 

Voor de 8+ers is er voldoende uitdaging dankzij materiaal, activiteiten, spelvormen of taken. Hier 

zit een mate van exclusiviteit in voor deze groep gezien de moeilijkheidsgraad, de 

zelfredzaamheid of de beschikbaarheid. De 8+er is niet afhankelijk van leeftijdsgenootjes om 

toch uitdaging en plezier te ervaren. 

  

Observatie: De beroepskracht vertelt dat ze met het kind achter de naaimachine gaat zitten om 

kussentjes te maken voor in de speeltent welke in de groepsruimte staat. Het kind heeft zichtbaar 

zin in deze activiteit. De beroepskracht vertelt dat dit alleen kan bij de opvang van niet meer dan 3 

kinderen gezien de begeleiding die hierbij nodig is.  

Als de beroepskracht met het kind achter de naaimachine zit zegt de beroepskracht: "Nou waar wil 

je mee beginnen?" Het kind houdt een lap stof omhoog en antwoordt: "Met deze." De 

beroepskracht zegt: "Waar begin je?" Het kind draait de stof en zegt: "Ik denk hier." Het kind legt 

2 stoffen op elkaar en legt ze onder de machine. De beroepskracht zegt: "Als je hem sneller wil, 

moet je het even zeggen hè?" Het kind naait het kussen en vult het later op met kussenvulling.  
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Citaat: Aandacht (4-12) 

De beroepskracht toont betrokkenheid door met aandacht naar het kind te luisteren en aan te 

sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. 

  

Observatie: De beroepskracht laat, na aanleiding van de vraag van het kind, een geluidsfragment 

horen. Het fragment geeft weer hoe een persoon, die een hoortoestel nodig heeft, hoort zonder 

hoortoestel. Dit doet de beroepskracht via een app op haar mobiele te lefoon. Het kind luistert 

aandachtig. De beroepskracht zegt: "Zo hoor ik zonder toestel. Dus dan kun je je wel voorstellen 

dat ik jullie anders niet kan verstaan. Zeker niet als jullie spelen en door elkaar praten." Het kind 

reageert: "Nee, dat hoor je helemaal niet." De beroepskracht laat nog een fragment horen: "Hoor 

je dat er steeds stukjes weg zijn?" Het kind antwoordt: "Ja!" De beroepskracht vervolgt: "En dan 

weet je ook een beetje hoe X hoort. X kan heel goed liplezen. X is slechthorend geboren." Het kind 

vraagt: "Echt?"  

  

d) Normen en waarden 

Citaat: Grenzen en afspraken (4-12) 

De beroepskracht legt uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. 

Kinderen worden betrokken bij en hebben invloed op het opstellen en evalueren van (een aantal) 

regels en afspraken. 

 

Citaat: Ruimte voor verschillen (4-12) 

Kinderen krijgen uitleg en begeleiding om met elkaars verschillen om te gaan 

  

Observatie: Tijdens het bezoek van de toezichthouder vertelt de beroepskracht dat de regels die in 

de groep gelden, gedeeltelijk samen met de kinderen worden opgesteld. Kinderen mogen actief 

meedenken wat zij belangrijk vinden. De regels die de beroepskrachten belangrijk vinden worden 

ook gezamenlijk besproken en opgeschreven op een vel papier. 

De beroepskracht vertelt dat aan tafel de regel is dat je blijft zitten totdat iedereen klaar is met 

eten. Dit is voor het ene kind makkelijker dan voor het andere kind. De beroepskracht vertelt dat 

ze enkele kinderen soms wat meer bewegingsruimte geeft dan de andere kinderen. Dit doet zij, 

omdat deze kinderen dat nodig hebben en anders aan tafel juist negatief gedrag zullen vertonen. 

Ze legt aan de groep dan uit waarom het kind even van tafel mag.  

  

Conclusie 

Er wordt voldoende zorg gedragen voor het waarborgen van verantwoorde buitenschoolse opvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskracht en houder) 

 Observatie(s) (pedagogische praktijk) 

 Pedagogisch beleidsplan (Little Family, mei 2020) 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. 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 basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Houder 

De rechtsvorm van BSO Little Family is een eenmanszaak. De houder heeft een Verklaring Omtrent 

Gedrag Natuurlijk Persoon (VOG NP) en is geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang 

(PRK). 

 

Beroepskrachten 

De aanwezige beroepskracht is geregistreerd in het PRK en gekoppeld aan de houder. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach is geregistreerd in het PRK en gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De aanwezige beroepskracht kan ten tijde van het onderzoek geen geldig diploma tonen voor het 

uitoefenen van de functie van pedagogisch medewerker. Wel konden enkele cijferlijsten worden 

getoond van een MBO opleiding en een propedeuse van de opleiding tot Leraar Basisonderwijs. Dit 

is echter niet voldoende. 

De houder geeft in een e-mailbericht van 10 juli 2020 aan dat de beroepskracht haar diploma kwijt 

is en opnieuw zal moeten aanvragen. Tijdens het nader onderzoek zal de toezichthouder het 

diploma van de beroepskracht beoordelen. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerker/ coach beschikt over een passende beroepskwalificatie voor 

het uitoefenen van de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/ coach. 

 

Conclusie 

Er wordt niet aan de getoetste eisen voldaan. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  
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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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio 

Op BSO Little Family wordt op het moment van inspectie 1 kind van 9 jaar opgevangen door 1 

beroepskracht. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste eis voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van BSO Little Family heeft een 'Beleidsplan beleidsmedewerker en pedagogisch coach' 

opgesteld voor 2020. Dit beleidsplan is zowel opgesteld voor de BSO als voor het KDV. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

BSO Little Family heeft een overeenkomst gesloten met een externe pedagogisch coach. De 

externe coach draagt zowel zorg voor de coaching van de beroepskrachten als voor het opstellen 

en implementeren van het pedagogisch beleid. Bij het opstellen en implementeren van beleid wordt 

de externe coach geholpen door een vaste beroepskracht van BSO Little Family. 

De coaching van de beroepskrachten vindt plaats door 'coaching on the job', individuele 

gesprekken na aanleiding van persoonlijke leerdoelen en Video Interactie Begeleiding. 

 

Urenverdeling 

De toezichthouder ontvangt een urenberekening waaruit blijkt dat er voor de BSO in het jaar 2020, 

50 uur beschikbaar zal zijn voor het opstellen en implementeren van het beleid. Er zijn 2,9 FTE aan 

medewerkers in dienst en daarom zal er in 2020 (10 x 2,9) 29 uur worden besteed aan coaching 

van de beroepskrachten. 

De toezichthouder ontvangt ook een urenverdeling en een jaarplanning van de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach waarin voornamelijk de coachingstaken staan gepland. Er zijn ook 

enkele uren ingepland voor het hele team. Het is voor de toezichthouder niet duidelijk of 

deze uren voor het hele team vallen onder de beleidsuren of de coachingsuren. 

Voor 2020 staat het volgende gepland: 

· De pedagogisch coach zal 29 uur besteden aan individuele coaching. 

· De beleidsmedewerker zal 34 uur besteden aan het team. Dit is het totaal aan aantal uren voor 

zowel BSO als KDV. 

Het aantal uren dat de houder in 2020 beschikbaar heeft voor coaching wordt correct ingevuld. Het 

aantal uren dat de houder in 2020 beschikbaar heeft voor het opstellen en implementeren van 

beleid (50 uur voor de BSO en 50 uur voor het KDV), wordt volgens deze planning niet volledig 

ingevuld in 2020. Ook de verdeling van het in te zetten aantal uren over KDV en BSO ontbreekt in 

de planning. 

 

Inzichtelijk 

De houder dient inzichtelijk te maken voor beroepskrachten en ouders dat een pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach wordt ingezet en voor hoeveel uur. De houder schrijft hierover in het 
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beleid dat ouders via de nieuwsbrief en de ouderapp op de hoogte worden gebracht van de inzet 

van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

 

Jaarlijks coaching bieden aan iedere beroepskracht 

Iedere beroepskracht dient coaching te ontvangen, ook invalkrachten. Uit de toegestuurde planning 

blijkt dat alle beroepskrachten zijn ingedeeld om diverse vormen van coaching te ontvangen 

gedurende 2020. De toezichthouder vraagt de aanwezige beroepskracht en de houder zelf of zij 

coaching hebben ontvangen. De beroepskracht en de houder geven beide aan coaching te hebben 

ontvangen. De beroepskracht vertelt dat ze in april/mei een gesprek heeft gehad met de 

pedagogisch coach. Er zijn leerdoelen opgesteld. In juni is de beroepskracht geobserveerd door de 

coach. Het verslag ontvangt ze binnenkort. In september/oktober zal er Video Interactie  

Begeleiding plaatsvinden. Hetgeen de beroepskracht vertelt, klopt met de toegestuurde planning. 

 

Conclusie 

De houder draagt zorg voor een jaarplanning en urenberekening voor de inzet van een 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach. De aanwezige beroepskracht en de houder hebben 

daadwerkelijk coaching ontvangen. 

Het vereiste aantal uren voor het opstellen en de implementatie van beleid zijn niet volledig 

ingevuld in de jaarplanning. De houder heeft deze beschikbare beleidsuren niet inzichtelijk verdeeld 

over het KDV en de BSO. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Opvang in basisgroepen 

BSO Little Family vangt 1 basisgroep op voor maximaal 20 kinderen van 4-12 jaar. Meestal worden 

er niet meer dan 8-11 kinderen opgevangen per dag. 

 

Mentorschap 

Elk kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor voert observaties uit en noteert de bevindingen 

op een observatieformulier. Ook voert de mentor oudergesprekken. De mentor werkt actief aan 

een band met het kind. Bij zorgen zal de mentor dit met de leiding en de ouders bespreken en 

wordt er eventueel begeleiding gevraagd van de pedagogisch coach. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

 Interview (beroepskracht en houder) 

 Observatie(s) (pedagogische praktijk) 

 Personenregister Kinderopvang (beroepskrachten, houder en pedagogisch beleidsmedewerker) 

 Pedagogisch beleidsplan (Little Family, mei 2020) 
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 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Beleidsplan beleidsmedewerker en 

pedagogisch coach, 2020) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan 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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Op locatie voldoet aan de eisen: 

 De toiletten voor de kinderen ogen schoon en de wastafel is voorzien van zeep en papieren 

handdoekjes. 

 De temperatuur van de koelkast is 6 graden. Geopende producten worden gecodeerd. 

 Ten tijde van het dit onderzoek heerst het coronavirus. De toezichthouder spreekt met de 

beroepskracht over de genomen maatregelen. Ouders worden van de genomen maatregelen 

op de hoogte gebracht door een brief op de deur. De maatregelen zijn toegestuurd per mail. 

Aan de kinderen wordt geleerd hoe zij handen moeten wassen en hoe ze moeten niezen in hun 

elleboog. Ook wordt er met de kinderen gesproken over de maatregelen die genomen worden 

op locatie; afstand houden tot de beroepskracht, geen handen geven, minder knuffelen en 

extra schoonmaak en handen wassen. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van BSO Little Family heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie 

toegestuurd, versie 2019. 

 

De Wet kinderopvang stelt eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De toezichthouder 

beoordeelt of in het veiligheids- en gezondheidsbeleid deze vereiste onderwerpen voldoende 

concreet beschreven staan. 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van BSO Little Family voldoet aan onderstaande 

eisen: 

Risico's met grote gevolgen 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid van BSO Little Family staan de risico's met grote gevolgen 

voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beschreven. Zo is er aandacht voor fysieke risico's 

zoals vallen van hoogte, verstikking, vergiftiging, verbranding, verdrinking en vervoer. Er is 

aandacht voor sociale risico's zoals grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling en ve rmissing. 

Ook zijn er enkele gezondheidsrisico's benoemd zoals verspreiding van ziektekiemen en 

voedselvergiftiging. 

 

EHBO 
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Ten tijde van het inspectiebezoek is er een beroepskracht met een geldig EHBO-certificaat 

aanwezig. 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van BSO Little Family voldoet niet aan 

onderstaande eis: 

Plan van aanpak 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid van BSO Little Family staan enkele maatregelen 

beschreven welke de risico's met grote gevolgen zullen beperken. Voor een totaaloverzicht van de 

genomen maatregelen wordt verwezen naar het actieplan in de bijlage. De bijlage is echter niet 

bijgevoegd bij het beleid. 

De handelswijzen indien de risico's met grote gevolgen zich onverhoopt toch voordoen ontbreken in 

het beleid.  

 

Conclusie 

Er wordt niet aan alle getoetste eisen voldaan. 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit k inderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De meldcode beschrijft voldoende onderstaande voorwaarden: 

Onderdelen meldcode 

In de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van BSO Little Family staat voldoende 

beschreven welke signalen beroepskrachten kunnen opvangen, die een vorm van mishandeling 

kunnen doen vermoeden. 

 

Stappenplan 

In de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van BSO Little Family staat een 

stappenplan beschreven bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, signalen van 

mishandeling door een beroepskracht en signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 

kinderen. 

 

Bevorderen kennis 

De toezichthouder bevraagt de aanwezige beroepskracht en de houder over de kennis omtrent het 

gebruik van de meldcode. Zowel de houder als de beroepskracht weten de signalen en het 

stappenplan goed te benoemen, zijn op de hoogte van de meldplicht en het afwegingskader en 

geven aan recentelijk training te hebben gehad over de meldcode door de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskracht en houder) 
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 EHBO-certificaat (beroepskracht) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Little Family 2019) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Protocol ‘kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag’ Little Family 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch bele idsplan. 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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e 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) 

 

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) 
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Opleidingseisen 

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) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling 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 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; 

- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 

beroepskrachten zijn ingezet. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 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) 

 

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 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b 

Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

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 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 



 

20 van 23 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-06-2020 

Little Family te Almere 

 

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; 

e. 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 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Little Family 

Aantal kindplaatsen : 25 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stephanie Anastacia Pengel 

KvK nummer : 15474941 

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. Starink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300 AE ALMERE 

 

Planning 

Datum inspectie : 30-06-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 14-07-2020 

Zienswijze houder : 27-07-2020 

Vaststelling inspectierapport : 29-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-07-2020 

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. 

 

 

Zienswijze inspectiebezoek BSO Little Family d.d. 30-06-2020 

  

Genoemde beroepskracht werkt al 9,5 jaar bij Little Family. Gedurende die jaren is bij ieder 

jaarlijks inspectiebezoek gecontroleerd of zij over de juiste diploma's beschikt. Tot nu toe is in 

ieder rapport vermeld dat dit het geval is. 

Ik vind het vreemd dat nu ineens een probleem wordt gemaakt van het feit dat er geen kopie is 

van het diploma. In voorgaande jaren was de cijferlijst met hierop de handtekeningen van de 

examencommissie, geboorteplaats, naam en de vermelding geslaagd met examendatum altijd 

voldoende bewijs gebleken. 

  

Mevrouw De Wit heeft nu een aanvraag verklaring afgelegd examen ingediend bij het 

diplomaregister van DUO. 

  

Bij het verzenden van de opgevraagde stukken ter beoordeling is per abuis het oude beleidsplan 

Veiligheid en gezondheid meegestuurd. Het meest recente exemplaar is   samen met  het 

aangepaste Beleidsplan Beleidsmedewerker en pedagogische coach opgestuurd. 
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