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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Houder 
De houder van BSO het Avontuur is Stichting peuterspeelzaal de Roezemoes. De stichting heeft 
één bestuurder. Dit is tevens de locatie verantwoordelijke en een beroepskracht van de locatie. De 
bestuurder is voornemens met de groei van de stichting zich te richten op de taken van locatie 
verantwoordelijke en minder op de groep te staan. 
 
In het landelijk register kinderopvang (LRK) heeft Stichting peuterspeelzaal de Roezemoes: 
 Sinds oktober 2012 een kinderdagverblijf registratie met 8 kindplaatsen. 
 Sinds januari 2019 een buiten schoolse opvang met 8 kindplaatsen (combigroep met KDV). 
 In februari 2019 is er door de houder de Roezemoes een verzoek houderwijziging ingediend 

voor KDV Wollewei. 
De aanvraag voor de registratie in het LRK van BSO de Tuimelaar met 22 kindplaatsen is gedaan in 
februari 2019. 
 
 Onderzoek voor registratie  
De toezichthouder bezocht de locatie aangekondigd op 13 februari 2019. Tijdens dit onderzoek 
voor registratie zijn alle relevante items meegenomen, waaronder pedagogisch beleid, beleid 
veiligheid en gezondheid, personeel, accommodatie, informatie, ouderrecht. 
 
De houder is in de gelegenheid gesteld documenten aan te passen en/of op te sturen waaronder: 
EHBO diploma's, beleid pedagogisch beleidsmedewerker/coach en het beleid veiligheid en 
gezondheid.  
Deze heeft de toezichthouder op 17 maart 2019 ontvangen.  
 
De toezichthouder geeft een positief advies voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang. 
De praktijk en voorwaarden waaraan niet (volledig) wordt voldaan, worden getoetst tijdens de 
inspectie na registratie.   
 
Hoor wederhoor 
De toezichthouder heeft de houder op 15 mei 2019 telefonisch contact gehad met de houder. De 
houder gaat akkoord met het rapport en geeft aan met de punten aan de slag te gaan punten zoals 
beschreven in het rapport.  

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor het starten van een voorziening voor kinderopvang, 
het doorgeven van wijzigingen en het inrichten van de administratie. 
  
 
Registratie 
 
De houder is ervan op de hoogte dat de opvanglocatie niet eerder in exploitatie mag gaan voordat 
er een onderzoek voor registratie heeft plaatsgevonden en er een registratienummer in het 
Landelijk Register Kinderopvang is toegekend. 
 
 
Wijzigingen 
 
De houder is ervan op de hoogte dat wijzigingen onverwijld doorgegeven moeten worden aan het 
college. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. van der Ree) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Aanvraagformulier, BSO de Tuimelaar februari 2019 
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Pedagogisch klimaat 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 
 
In de praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de emotionele 
veiligheid van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale competentie van 
kinderen en de overdracht van normen en waarden. De praktijk zal tijdens de inspectie na 
registratie getoetst worden. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft bij de aanvraag een pedagogisch beleidsplan versie januari 2019 aangeleverd. Dit 
beleid is beoordeeld in dit rapport. 
 
De Tuimelaar is een kleinschalige kinderopvang, onderdeel van Stichting de Roezemoes. De houder 
heeft ervoor gekozen één beleid voor KDV en BSO Avontuur/Roezemoes (Combigroep) op ’t Wold, 
KDV Wollewei en BSO Tuimelaar Maasstraat in Lelystad te schrijven. Locatie specifieke informatie 
is hierin opgenomen. De houder geeft in het beleid aan dat de nadruk ligt op bewustzijn en op 
verblijven en spelen in de natuur. BSO de Tuimelaar is gevestigd in basisschool de Fontein in 
Lelystad. 
 
In het beleid is de visie op het kind beschreven. Het handelen conform beleid zal getoetst worden 
bij het volgende onderzoek. 
 
Verantwoorde buitenschoolse opvang 
De houder beschrijft de vier opvoedingsdoelen. Bij de persoonlijke en sociale competentie zijn er 
per leeftijdscategorie duidelijke voorbeelden beschreven. 
 
Signaleren van bijzonderheden 
De houder schrijft in het beleid dat leidsters observeren gedurende de hele dag en indien nodig 
zaken schriftelijk worden vastgelegd. Beleid Tuimelaar: “Indien een leidster zich zorgen maakt over 
een kind, wordt dit kind extra in de gaten gehouden door de mentor van het kind en andere direct 
betrokken leidsters. Alle bevindingen worden schriftelijk vastgelegd. De mentor bespreekt zijn 
bevindingen met de ouders en/of school. Samen met ouders en/of school wordt overlegd welke 
acties er ondernomen moeten worden en door wie. Dit kan bijv. zijn: het inschakelen van een 
logopediste tot aanmelding met een hulpvraag bij Icare. De mentor kan de ouders bijstaan bij het 
vinden van de juiste instantie en zal ondersteuning bieden waar nodig.” 
 
Mentorschap 
Is in het beleid opgenomen. Beleid Tuimelaar: “Ieder kind krijgt een eigen mentor toegewezen. 
Deze mentor werkt op de groep van het kind en is het aanspreekpunt voor ouders als zij informatie 
willen delen en/of krijgen. De naam van de mentor staat op het plaatsingscontract vermeld. Dit 
wordt tijdens het intakegesprek besproken. 
 
Het wenbeleid voor de BSO is in het beleid opgenomen. 
 
Drie-uursregeling en de afwijking Beleid Tuimelaar: 
“Drie-uursregeling houdt in dat op bepaalde tijden het is toegestaan dat een leidster alleen op de 
groep mag staan, dit in afwijking van het leidster-kindratio volgens de BKR. Van maandag tot en 
met vrijdag: 
• Wijken wij niet af van de BKR 9:00 en 12:00 uur en 14:00 tot 16:00. 
• Wijken wij mogelijk af van de BKR 7:00 en 8:30 uur en 16:30 tot 18:30. 
• Wijken wij af van de BKR 8:30 uur en 9:00 uur, 12:00 en 14:00 uur en 16:00 en 16:30 uur.” 
 
Dit geldt voor vakanties en vrije dagen.  
 
Beleid extra dagdelen is in het pedagogisch beleid opgenomen. 
 
Conclusie 
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Het beleid voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
 
Onderstaande zal concreter beschreven moeten worden in het beleid. Dit zal getoetst worden bij de 
inspectie na registratie.  
 
Werkwijze en groep 
De houder beschrijft de groepsgrootte van maximaal 22 kinderen van 4-12 jaar met 2 
beroepskrachten. De werkwijze van de BSO-groep wordt duidelijk en met een tijdsindeling (bijlage 
1) beschreven. De dagindeling van een vrije/vakantiedag ontbreekt nog aan het beleid.   
 
Taken stagiaires en vrijwilligers 
Het pedagogisch beleidsplan bevat een beschrijving van de taken die stagiairs en vrijwilligers in de 
buitenschoolse opvang kunnen uitvoeren. De wijze waarop zij hierbij worden begeleid zal door de 
houder concreter beschreven moeten worden.  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

 
 

 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, 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 
 
De beoordeling van de pedagogisch praktijk zal plaatsvinden tijdens het onderzoek na registratie 
inspectie. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. van der Ree) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 01-01-2019) 
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Personeel en groepen 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG’s), passende 
beroepskwalificatie, de inzet van leerlingen en het gebruik van de Nederlandse taal. Ook gelden 
eisen voor stabiliteit van de groep en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en aantal 
kinderen (de beroepskracht-kindratio). 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Houder 
De houder van BSO de Tuimelaar is Stichting peuterspeelzaal de Roezemoes. De stichting heeft 
één bestuurder. Dit is tevens de locatie verantwoordelijke en een beroepskracht van de 
organisatie. Met de aanvraag heeft de toezichthouder een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
Rechtspersoon (RP) van 4 januari 2019 ontvangen. 
 
Bij controle van het Personen Register Kinderopvang op 26 februari 2019 is de VOG verificatie van 
de rechtspersoon Stichting de Roezemoes in orde. 
 
Personeel 
De locatie verantwoordelijke/houder/beroepskracht staat in het Personen Register Kinderopvang 
(PRK) geregistreerd en is gekoppeld aan de houder. De twee beroepskracht van het de BSO zijn 
geregistreerd en gekoppeld aan de houder in het PRK. 
 
De pedagogisch coach zal voor de start van haar werkzaamheden met een geldige VOG 
ingeschreven en gekoppeld moeten worden aan de houder in het Personen Register Kinderopvang.  
 
Conclusie 
Er wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
Beroepskrachten 
De locatie verantwoordelijke/beroepskracht en twee beroepskracht BSO beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende beroepskwalificatie. 
 
Conclusie 
Aan de opleidingseisen wordt voldaan. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 
De houder zal de rol van pedagogisch beleidsmedewerker vervullen. De houder dient aan te tonen 
over HBO werk- en denkniveau te beschikken.  
 
Pedagogisch coach 
Een externe (ZZP'er) zal de rol van pedagogisch coach vervullen. Hiervoor gelden de kwalificatie-
eisen van de A en B lijst als opgenomen in de CAO Kinderopvang. De houder heeft een diploma 
meegestuurd. Deze komt niet voor op de diplomalijst A en B. De houder zal moeten aantonen dat 
de coach voldoet aan de kwalificatie eis.  
 
Dit zal worden meegenomen bij de inspectie na registratie en bij een inspectie van de andere 
locaties van de houder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal beroepskrachten 
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Beroepskracht-kindratio 
Op locatie zal zich een groep vestigen van maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De 
houder kan de beroepskracht-kindratio berekenen conform de eisen 2019 met de rekentool 
1ratio.nl. 
 
Achterwacht  
De achterwachtregeling staat beschreven in het beleid. De houder geeft aan dat er op locatie een 
lijst is met achterwachtpersonen die binnen 15 minuten op locatie aanwezig kunnen zijn. Ook 
wordt aangeven dat personeel van basisschool de achterwacht is. De beoordeling op locatie zal 
plaatsvinden bij het onderzoek na registratie.  
 
 
 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 
Invulling functie pedagogisch beleidsmedewerker 
De houder zal de functie van pedagogisch beleidsmedewerker op zich nemen. De Roezemoes heeft 
4 locaties en in totaal 200 uur voor de pedagogisch beleidsmedewerker.  
 
De houder heeft een plan geschreven met de verdeling van de uren en overzicht van de 
werkzaamheden. In dit plan staan ook taken gericht op veiligheid en gezondheid. Het plan 
beschrijft te weinig de ontwikkeling en invoering van het (pedagogisch) beleid.  
 
Pedagogisch coach 
Voor deze rol zal uitgevoerd worden door een externe coach. De houder heeft nog onvoldoende 
aangetoond of de coach beschikt over de juiste kwalificaties. 
 
De houder heeft een coachingsplan opgesteld. Coaching ter bevordering van de persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers en om de pedagogische kwaliteit van organisaties te kunnen 
waarborgen. In het plan wordt aangeven dat de houder bij de berekening gebruik gemaakt van de 
rekentool op www.1ratio.nl/rpb/#/. Echter staat deze berekening niet uitgewerkt in het plan.  
   
Schriftelijk vastgelegd en inzichtelijk 
Er zijn documenten opgesteld waarin de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
schriftelijk zijn vastgelegd. De houder moet nog aangeven waar de documenten inzichtelijk zijn 
voor ouders en beroepskrachten worden bewaard. 
 
De beoordeling van deze voorwaarden wordt meegenomen tijdens een volgend onderzoek. 
 
Coaching beroepskrachten 
Of iedere beroepskracht coaching ontvangt zal worden meegenomen tijdens een volgend 
onderzoek, aangezien de coaching van de beroepskrachten gedurende heel 2019 mag 
plaatsvinden. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Basisgroep 
Op locatie zal zich een basisgroep vestigen van maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. 
 
De mentor 
In het beleid is de de rol van de mentor beschreven. De uitvoering hiervan zal getoetst worden 
tijdens de jaarlijkse inspectie. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De voertaal is Nederlands.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (mw. van der Ree) 
 Observatie(s) (basisschool, groepsruimte, gezamenlijke ruimtes) 
 Personen Register Kinderopvang (18 maart 2019) 
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 Diploma/kwalificatie beroepskracht (houder en twee beroepskrachten) 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (pedagogisch coach en beleidsmedewerker) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 01-01-2019) 
 Coachingsplan 
 Plan pedagogisch beleidsmedewerker 
 



 

10 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 27-02-2019 

BSO de Tuimelaar te Lelystad 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving worden onder meer voorwaarden gesteld 
waaruit blijkt dat de houder zorg moet dragen voor kinderopvang in een veilige en gezonde 
omgeving. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een veiligheid- en gezondheidsbeleid 1 januari 2019 opgesteld.  
 
Continue proces 
De houder beschrijft in het beleid een beleidscyclus. Onder andere een bespreking tijdens 
teamoverleg, maken risico-inventarisatie, opstellen actieplan, voortgang evalueren. 
 
Beschrijving van de risico's 
In het beleid 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, 

stagiaires, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
De BSO zal veel buitenspelen in de natuur. De risico's die dit met zich mee kan brengen en 
maatregelen zijn beschreven in het beleid. Bijvoorbeeld: bomen klimmen en giftige planten. 
Risico's met grote gevolgen niet allemaal voldoende concreet beschreven. Bijvoorbeeld: op zonnige 
dagen worden kinderen ingesmeerd, leren omgaan met keuken apparatuur. Ook met bewolking 
kan je verbranden. Wanner is het een zonnige dag? Hoe en met welke apparatuur mag er gebruikt 
worden?   
 
Kleine risico's 
Het veiligheid- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s. Echter ontbreekt bij een aantal risico's in het 
beleid 'Hoe' kinderen wordt geleerd daarmee om te gaan. Bij besmettingsgevaar staat het wel 
voldoende omschreven.  
 
Inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers en ouders. 
De houder geeft in het beleid aan het beleid te bespreken en delen met beroepskrachten tijdens 
teamvergaderingen. Beroepskrachten hebben een actieve rol in het opstellen van het beleid. 
Nieuwe medewerkers krijgen een introductie. Met ouders wordt het beleid besproken bij de intake. 
Onder andere via nieuwsbrieven worden ouders op de hoogte gehouden.  
 
Achterwacht 
In het beleid is een achterwacht regeling opgenomen. Aangegeven wordt dat er een lijst met 
namen en telefoonnummers op locatie ligt en in de groepstelefoon staan, welke wordt 
meegenomen wanneer zij de locatie verlaten.  
 
EHBO 
De twee beroepskracht beschikken over een geldig EHBO-diploma van Nikta.   
 
Handelen conform veiligheid- en gezondheidsbeleid 
De houder moet er zorg voor dragen dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheid- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. Deze voorwaarden zal getoetst worden tijdens het volgend 
onderzoek.  
 
Conclusie 
De houder heeft een goede start gemaakt met het beleid. Het beleid vraagt nog om 
aanvulling/verduidelijking. Beoordeling hiervan en van de praktijk zal plaatsvinden bij de inspectie 
na registratie.   
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
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 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)  
   

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

kinderopvang)  
   

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder heeft een Protocol meldcode kindermishandeling de Roezemoes kinderopvang 2018. 
 
In de meldcode is opgenomen: 
 een stappenplan; 
 een toebedeling van verantwoordelijkheden; 
 specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent; 
 signalenlijsten 4-12 jaar; 
 een sociale kaart, het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur van het onderwijs zal 

nog moeten worden toegevoegd. 
Het stappenplan bevat: 
 het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 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; een 
gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

 het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis); 

 beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
 
Het bevorderen van de kennis en het gebruik van de meldcode zal getoetst worden tijdens het 
volgende onderzoek. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. van der Ree) 
 Observatie(s) (basisschool, groepsruimte, gezamenlijke ruimtes) 
 EHBO certificaten (Nikta, twee beroepskrachten) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (januari 2019) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Accommodatie 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting van de binnenruimte 
en buitenspeelruimte. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
De BSO is gevestigd in een basisschool. De BSO zal zich in eerste instantie vestigen in het KDV-
lokaal van Wollewei (60 m2). De BSO krijgt een eigen lokaal (50 m2), maar dit lokaal is nog niet 
ingericht. Daarnaast maakt de BSO gebruik van een deel van de hal (82 m2) en het speellokaal (85 
m2). 
 
Dit zijn ruim voldoende vierkante meters voor de opvang van 22 BSO-kinderen zoals 
aangevraagd.   
 
De inrichting van het lokaal van KDV Wollewei is nu voornamelijk gericht op 2-4 jarige. Daarnaast 
is er voor de start van de BSO in de school divers spelmateriaal (gezelschapsspelletje, bal-
/spelmateriaal gymzaal en constructiemateriaal) aanwezig. 
 
De houder zal de inrichting en het spelmateriaal aanpassen naar de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. De beoordeling hiervan zal plaatsvinden tijdens het volgende onderzoek. 
 
De BSO op deze locatie zal gebruik maken van het aangrenzende schoolplein. De houder geeft aan 
met de BSO-kinderen ook veel gebruik te maken van speelruimte in de buurt. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. van der Ree) 
 Observatie(s) (basisschool, groepsruimte, gezamenlijke ruimtes) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (januari 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 01-01-2019) 
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Ouderrecht 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de informatieverstrekking aan ouders, het instellen 
van een oudercommissie en de afhandeling van klachten. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert ouders middels de website en het pedagogisch beleid. 
 
Geschillencommissie 
De houder Roezemoes is per 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie. 
 
Drie-uursregeling  
In het pedagogisch beleid is de drie-uursregeling opgenomen. Drie-uursregeling houdt in dat op 
bepaalde tijden het is toegestaan dat een leidster alleen op de groep mag staan, dit in afwijking 
van het leidster-kindratio volgens de BKR. 
 Wij wijken niet af van de BKR tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 14:00 tot 16:00 uur. 
 Mogelijk wijken wij af van de BKR 7:00 en 8:30 uur en tussen 16:30 tot 18:30 uur. 
 Wij wijken af van de BKR tussen 8:30 uur en 9:00 uur, tussen 12:00 en 14:00 uur en tussen 

16:00 en 16:30 uur. 
 
 
Oudercommissie 
 
Het instellen van een oudercommissie of ouderraadpleging zal getoetst worden bij een volgend 
onderzoek. 
 
 
Klachten en geschillen 
 
Klachtenregeling 
De houder heeft een document opgestuurd waarin de interne klachtenregeling voldoende wordt 
beschreven. Deze regeling voldoet aan de geldende eisen, namelijk: 
 de ouder dient de klacht schriftelijk in bij de houder; 
 de klacht wordt zorgvuldig onderzocht; 
 de houder houdt de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling; 
 de klacht wordt (rekening houdende met de aard ervan) zo spoedig mogelijk afgehandeld; 
 de klacht wordt, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afgehandeld; 
 de ouder wordt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
 in het oordeel wordt een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen 

zijn gerealiseerd. 
 
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie voor de externe klachtenregeling en verwijst 
hiernaar in de klachtenregeling. De houder informeert ouders op de website over de 
klachtenregeling en Geschillencommissie. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. van der Ree) 
 Klachtenregeling (Roezemoes 2019) 
 Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 
kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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, 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) 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 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) 
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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 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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 
conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
(art 1.50 lid 2 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 
door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 

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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d 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 art 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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a 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 8 

Regeling Wet kinderopvang) 
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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: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- 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; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- 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) 

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) 

 

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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 
jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Tuimelaar 
Vestigingsnummer KvK : 000021765049 
Aantal kindplaatsen : 22 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Peuterspeelzaal De Roezemoes 
Adres houder : Wold 1830 
Postcode en plaats : 8225AN LELYSTAD 
Website : www.deroezemoes.nl 
KvK nummer : 40059804 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Karssen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lelystad 
Adres : Postbus 91 
Postcode en plaats : 8200AB LELYSTAD 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 01-04-2019 
Vaststelling inspectierapport : 15-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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