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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De overtreding op het beschrijven van het plan van aanpak in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid is niet hersteld. 

 

In 2021 hebben niet alle beroepskrachten coaching ontvangen. Deze overtreding kan 

niet worden hersteld. Voor 2022 is het aannemelijk dat iedere beroepskracht coaching 

zal ontvangen. De toezichthouder adviseert de gemeente Lelystad dan ook om niet 

handhavend op te treden op de uitvoering van de coaching. 

De overtredingen op de stabiliteit van de opvang, de EHBO-certificering en de informatie 

aan ouders zijn hersteld. 

 

Huidig nader onderzoek 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2 december 2021 is niet aan alle eisen voldaan. In opdracht 

van gemeente Lelystad vindt een nader onderzoek plaats. Tijdens dit nader onderzoek worden de 

onderdelen opnieuw beoordeeld om te kijken of de overtredingen zijn hersteld. 

 

De toezichthouder heeft op 16 mei 2022 telefonisch gesproken met een aanwezige beroepskracht 

en de locatieverantwoordelijke. Ook heeft de toezichthouder een aantal documenten opgevraagd 

en beoordeeld. 

 

Algemene informatie 

De houder van BSO de Tuimelaar is Stichting peuterspeelzaal de Roezemoes. De stichting heeft 

één bestuurder. Dit is tevens de locatieverantwoordelijke, pedagogisch beleidsmedewerker en een 

beroepskracht van de locaties. BSO de Tuimelaar is sinds 4 februari 2019 geregistreerd in het 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) met 22 kindplaatsen.    

 

In het LRK heeft de houder Stichting peuterspeelzaal de Roezemoes naast BSO de Tuimelaar: 

 Sinds oktober 2012 een kinderdagverblijf de Roezemoes Wold 18-30 te Lelystad. Registratie 

met 8 kindplaatsen in het LRK (combigroep met BSO). 

 Sinds januari 2019 een buitenschoolse opvang Het Avontuur Wold 18-30 te Lelystad. 

Registratie met 8 kindplaatsen in het LRK (combigroep met KDV). 

 In februari 2019 houderwisseling KDV Wollewei, Maasstraat 29 te Lelystad. Registratie met 16 

kindplaatsen in het LRK. 

BSO de Tuimelaar is gevestigd in basisschool de Fontein in Lelystad. Basisschool de Fontein heeft 

per 1 augustus 2020 haar deuren moeten sluiten. Op dit moment maken KDV Wollewei en BSO de 

Tuimelaar nog gebruik van deze locatie. Op BSO de Tuimelaar wordt 1 basisgroep opgevangen van 

maximaal 22 kinderen.  
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Recente inspectiegeschiedenis 

 2 december 2021 - jaarlijks onderzoek, er zijn tekortkomingen binnen de domeinen Personeel 

& Groepen, Veiligheid & gezondheid en Ouderrecht. 

 29 oktober 2020 - jaarlijks onderzoek, er wordt aan de beoordeelde eisen voldaan. Advies: 

niet handhaven.   

 9 juni 2020 - nader onderzoek, er wordt niet voldaan aan een voorwaarde binnen het domein 

Personeel en groepen. Advies: geen handhaving met een opmerking voor aanvulling.  

 10 september 2019 - onderzoek na registratie en een incident. Er zijn tekortkomingen in de 

domeinen Administratie, Pedagogisch Klimaat, Personeel en Groepen, Veiligheid en 

Gezondheid en Ouderrecht.  Advies: handhaving.  

 13 februari 2019 - onderzoek voor registratie, er is een tekortkoming binnen het domein 

'Veiligheid en gezondheid'. Advies: wel opnemen in het LRK.   

  

De houder heeft bij een nader onderzoek geen recht op een zienswijze. 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

De toezichthouder adviseert de gemeente Lelystad om niet handhavend op te treden op de 

uitvoering van de coaching. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 02-12-2021 constateert de toezichthouder dat aan het volgende 

voorwaarden niet wordt voldaan; 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

 

Coaching aan iedere beroepskracht 

Het jaarlijks onderzoek van bij locatie Wollewei heeft op 19 november 2021, twee weken 

voorafgaand aan dit onderzoek plaatsgevonden. Hierbij is de coaching aan iedere beroepskracht 

beoordeeld. De beoordeling blijft hetzelfde, tekst uit het rapport van locatie Wollewei: 

Uit het gesprek met de locatieverantwoordelijke die tevens ook als beroepskracht op de groep 

werkt blijkt dat zij coaching heeft ontvangen van de externe coach in 2021. Uit het gesprek met de 

twee aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij geen coaching hebben ontvangen van een 

pedagogisch coach. Zij zijn recent gestart als beroepskrachten bij Wollewei. De toezichthouder 

vraagt aan de locatieverantwoordelijke of de beroepskrachten dit jaar nog coaching gaan 

ontvangen. De locatieverantwoordelijke geeft in het gesprek aan dat de aanwezige 

beroepskrachten nog geen coaching hebben ontvangen en dit in 2022 zullen ontvangen. Per mail 

schrijft de locatieverantwoordelijke: 'Bij Wollewei zijn aardig wat wisselingen en zieken geweest dat 

er geen coaching is geweest. Volgend jaar als iedereen de proeftijd voorbij is wordt er een planning 

gemaakt en krijgt iedereen die bij Wollewei werkt coaching 

Degene die er al voor 1-1-2021 op de groep stonden werkte ook bij de andere locatie op de Wold 

en kregen al coaching.'  Hieruit blijkt dat niet iedere beroepskracht jaarlijks (per kalenderjaar) 

coaching ontvangt.'  

 

Op BSO de Tuimelaar is op het moment van inspectie dezelfde beroepskracht aanwezig als tijdens 

het jaarlijks onderzoek bij locatie Wollewei. De beroepskracht heeft geen coaching ontvangen.  

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Mentorschap 

De kinderen hebben op dit moment geen mentor toegewezen gekregen vertelt de aanwezige 

beroepskracht. De beroepskracht werkt op 4 van de 5 dagen alleen op de groep, de andere dag 

werkt een andere beroepskracht op de groep. Ook zij is geen mentor van de kinderen. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Beoordeling huidig nader onderzoek: 

In 2021 hebben niet alle beroepskrachten coaching ontvangen. Deze overtreding kan 

niet worden hersteld. Voor 2022 is het aannemelijk dat iedere beroepskracht coaching 

zal ontvangen. De toezichthouder adviseert de gemeente dan ook om niet handhavend 

op te treden op de uitvoering van de coaching. 

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen: 

 

Coaching aan iedere beroepskracht 
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Tijdens het jaarlijks onderzoek (02-12-2021) is geconstateerd dat niet alle beroepskrachten in 

2021 coaching hebben ontvangen. Deze tekortkoming kan niet worden hersteld.  

De toezichthouder heeft de planning van de coaching voor 2022 opgevraagd. De toezichthouder 

ontvangt een planning voor KDV Wollewei en voor KDV Pluim (Roezemoes). De 2 beroepskrachten 

die in 2022 werkzaam zijn op BSO De Tuimelaar werken beiden ook op KDV Wollewei. BSO Het 

Avontuur is momenteel gesloten. 

De houder stuurt een overzicht toe waaruit blijkt dat de coaching voor 2022 voor KDV Wollewei en 

de beroepskrachten van BSO De Tuimelaar zal worden ingezet van september 2022- december 

2022. 

 

Op 16 mei 2022 heeft de toezichthouder telefonisch contact met 1 van de 2 vaste beroepskrachten 

van BSO De Tuimelaar. De beroepskracht vertelt coaching te hebben ontvangen op persoonlijke 

leerdoelen. Het laatste coachingsmoment heeft ongeveer 2 maanden geleden plaatsgevonden. De 

coach observeert het handelen op de groep en geeft tips aan de beroepskracht, aldus de 

beroepskracht. 

 

Het is aannemelijk dat alle beroepskrachten coaching kunnen ontvangen in 2022. De uitvoering 

van de coaching in 2022 zal beoordeeld worden tijdens het jaarlijks onderzoek van 2023. 

 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Beoordeling huidig nader onderzoek: 

De overtreding is hersteld.  

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen: 

 

Mentorschap 

Op 16 mei 2022 heeft de toezichthouder telefonisch contact met 1 van de 2 vaste beroepskrachten 

van BSO De Tuimelaar. De beroepskracht vertelt dat de kinderen van BSO De Tuimelaar zijn 

verdeeld over de 2 vaste beroepskrachten. De mentor is het aanspreekpunt voor ouder en kind, 

houdt het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen in de gaten. Bijzonderheden in gedrag of 

ontwikkeling worden gemeld bij de houder. Ook de pedagogisch coach kan helpen bij de aanpak 

van deze bijzonderheden.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (telefonisch gesprek beroepskracht, 16 mei 2022) 

 Website (www.deroezemoes.nl) 
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 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Planning werkzaamheden pedagogisch 

beleidsmedewerker 2022. Planning uren pedagogische coaching 2022.) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 02-12-2021 constateert de toezichthouder dat aan het volgende 

voorwaarden niet wordt voldaan; 

 

Plan van aanpak 

De houder heeft voor de voornaamste risico’s met grote gevolgen of vaak voorkomende risico’s 

maatregelen beschreven. Welke handelswijze er gevolgd wordt wanneer een risico zich toch 

voordoet staat niet in het beleid beschreven. Hoe moet een beroepskracht handelen in het geval 

van bijvoorbeeld verdrinking of het vallen van grote hoogte?  

 

Dit zijn slechts voorbeelden ter illustratie. Het is aan de houder om een volledig plan van aanpak te 

beschrijven voor de voorname risico's met grote gevolgen. De houder moet daarbij concreet 

beschrijven welke maatregelen wanneer worden genomen om de voorname risico's in te perken. 

Ook moet de houder er voor zorgen dat voor de voornaamste risico's met grote gevolgen staat 

beschreven wat de handelswijze is wanneer het risico toch gebeurt. 

 

EHBO 

Tijdens opvanguren moet er altijd een volwassene aanwezig zijn die in het bezit is van een geldig 

EHBO-certificaat. De locatieverantwoordelijke laat op 3 december 2021 per mail weten dat de 

aanwezige beroepskracht geen geldige kwalificatie heeft. Zij geeft aan dat de beroepskracht de 

cursus op 25 november 2021 zou volgen. Er is geen certificaat van ontvangen. Ook de 

locatieverantwoordelijke en de administratief medewerker die op de locatie op kantoor aanwezig 

zijn hebben geen geldige kwalificatie. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Beoordeling huidig nader onderzoek: 

De overtreding op de beschrijving van het plan van aanpak in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid is niet hersteld.  

De overtreding op de aanwezigheid van een volwassene met een geldig EHBO-certificaat 

is wel hersteld. 

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen: 

 

De houder heeft voor dit nader onderzoek het volgende beleid toegestuurd: Beleidsplan Veiligheid 

en Gezondheid BSO De Tuimelaar, versie 2019- 1.3.   

 

Plan van aanpak 

De beoordeling uit het vorig jaarlijks onderzoek blijft staan. 

 

De houder heeft bij de meeste risico's de volgende handelswijze beschreven in het beleid: 

'• Bij ongeval leidster direct handelen volgens EHBO regels  

• Direct aan leidinggevende doorgeven. 

• Leidinggevende belt ouder en indien nodig 112' 

 

 

De handelswijzen die de houder heeft beschreven in het beleid, zijn niet toegespitst op het risico. 

Zo vraagt een risico op 'verdrinking' een andere handelswijze van de beroepskracht als 

bijvoorbeeld het risico op 'verbranding'. 
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De beschrijvingen van maatregelen en handelswijzen bij het risico op vermissing, ontbreken in het 

beleid. Er mag verwezen worden naar een protocol, maar een beknopte beschrijving moet worden 

opgenomen in het beleid.   

 

EHBO 

Op 13-05-2022 stuurt de houder de in november behaalde EHBO-certificaten van de medewerkers 

op. De certificaten zijn geldig en van een erkende aanbieder: Nikta; Bedrijfshulpverlener Module 

Kind en Omgeving. Op BSO De Tuimelaar zijn 2 vaste beroepskrachten werkzaam. Zij beschikken 

beiden over een geldig EHBO-certificaat. 

 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 EHBO certifica(a)t(en) (2 beroepskrachten) 

 Website (www.deroezemoes.nl) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid BSO De Tuimelaar, 

versie 2019- 1.3) 



 

 

10 van 13 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 12-05-2022 

BSO de Tuimelaar te Lelystad 

 

 

Ouderrecht 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 02-12-2021 constateert de toezichthouder dat aan het volgende 

voorwaarden niet wordt voldaan; 

 

Informatie over te voeren beleid 

De houder van BSO de Tuimelaar informeert de ouders via de website over verschillende 

onderwerpen die het beleid betreffen. Op de website is veel relevante informatie te vinden voor 

ouders zoals voedinsaangelegenheden, de klachtenregeling en het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid.  

 

Het pedagogisch beleidsplan dat de toezichthouder van de website download via de pagina home> 

vestigingen> BSO de Tuimelaar> Pedagogisch beleidsplan heeft als datum 1 januari 2019, er staat 

geen versienummer genoteerd. Dit komt niet overeen met de versie die tijdens dit onderzoek als 

meest recente versie van de locatieverantwoordelijke is ontvangen. Hierop staat geen exacte 

datum maar staat 2019_1.8. Het is bijvoorbeeld zichtbaar dat de dagindeling verschilt tussen de 

documenten. Daardoor worden ouders onvoldoende geïnformeerd. 

 

Informatie 

Beoordeling huidig nader onderzoek: 

De overtreding is hersteld.  

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen: 

 

Informatie over te voeren beleid 

De houder van BSO de Tuimelaar informeert de ouders via de website over verschillende 

onderwerpen die het beleid betreffen. Op de website is veel relevante informatie te vinden voor 

ouders zoals voedinsaangelegenheden, de klachtenregeling, het pedagogisch beleidsplan en het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid.  

 

Op de website staat van het pedagogisch beleidsplan een versie 2019- 1.8. De houder stuurt een 

pedagogisch beleidsplan op met versie 2019- 1.9. De toezichthouder heeft de 2 pedagogische 

beleidsplannen naast elkaar gelegd en gecontroleerd op enkele relevante onderwerpen als 

groepsindeling, dagritme, afwijking op de beroepskracht-kindratio. 

 

De informatie aan ouders is in beide plannen gelijk, wat betreft de gecontroleerde onderwerpen. 

Wel wil de toezichthouder aan de houder meegeven dat ouders inzicht moeten hebben in de meest 

recente versie van de beleidsdocumenten. De houder geeft per mail aan dat het beleid op de 

website binnenkort zal worden vervangen door de meest recente versie. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Website (www.deroezemoes.nl) 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang De Roezemoes, versie 2019- 1.8 en versie 2019- 1.9) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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) 

 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c 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) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO de Tuimelaar 

Vestigingsnummer KvK : 000050342606 

Aantal kindplaatsen : 22 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Peuterspeelzaal De Roezemoes 

Adres houder : Wold 1830 

Postcode en plaats : 8225 AN 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 : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Starink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lelystad 

Adres : Postbus 91 

Postcode en plaats : 8200 AB LELYSTAD 

 

Planning 

Datum inspectie : 12-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-05-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 16-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport :  
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