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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

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

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

  

 documentenonderzoek 

 locatiebezoek 

 gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager 

  

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

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

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Beoordeling: 

Uit dit jaarlijks onderzoek blijkt dat BSO De Lentemorgen niet aan alle beoordeelde eisen 

voldoet. 

  

Jaarlijks onderzoek 2023  

Buitenschoolse opvang (BSO) De Lentemorgen is op donderdag 5 januari 2023 bezocht voor het 

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

De toezichthouder heeft tijdens het bezoek gesproken met de aanwezige beroepskrachten. Ook 

heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk geobserveerd en documenten opgevraagd en 

beoordeeld.  

Eén van de aanwezige beroepskrachten was niet gekoppeld aan de houder in het Personenregister 

Kinderopvang. 

  

Een indruk van de sfeer op locatie 

Het is kerstvakantie en de kinderen komen net terug van een bezoek aan de speeltuin. Wachtend 

op het warme eten leest de beroepskracht voor uit een boek, de sfeer is ontspannen. 

  

Algemene informatie  

BSO De Lentemorgen is onderdeel van Stichting De Lentemorgen. De houder heeft ook een KDV 

gevestigd op hetzelfde adres. Op BSO De Lentemorgen worden de kinderen opgevangen in 2 

basisgroepen van maximaal 20 kinderen van 4-12 jaar. De opvang vindt plaats op maandag tot en 

met vrijdag en tijdens de schoolvakanties.   

  

Inspectiegeschiedenis  

De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:  

  

 10 februari 2022: Jaarlijks onderzoek, BSO De Lentemorgen voldeed aan de onderzochte 

kwaliteitseisen. 

 2 juni 2020: Nader onderzoek, de tekortkomingen zijn hersteld. 

 27 januari 2020: Jaarlijks onderzoek, er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen het domein 

'Personeel en groepen'. 
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 27 januari 2020: Nader onderzoek, de tekortkomingen zijn hersteld. 

 17 september 2019: Jaarlijks onderzoek, er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de 

domeinen  'Pedagogisch klimaat' en 'Veiligheid en gezondheid'. 

  

Opbouw van het inspectierapport  

Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk 

domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan 

de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld.  

  

De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze 

reactie noemen we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een 

bijlage achterin het rapport.   

  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

  

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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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

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

  

 Pedagogisch beleid 

  

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

  

Pedagogisch beleid 

Beoordeling:  

In het pedagogisch beleidsplan van BSO De Lentemorgen zijn de vereiste onderwerpen 

voldoende beschreven. In de praktijk werken de beroepskrachten volgens het 

beschreven beleid.  

  

De beroepskrachten werken met het pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang Stichting De 

Lentemorgen versie september 2022.  

  

In het pedagogisch beleidsplan staat een duidelijke beschrijving van: 

 Het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang.  

 De stappen die ondernomen worden bij het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling. 

 De invulling van het mentorschap. 

 De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 Het wenbeleid wanneer kinderen nieuw op de groep komen. 

 Op welke tijden er minder beroepskrachten aanwezig kunnen zijn dan voor het aantal kinderen 

vereist is. 

 De organisatie van activiteiten waarbij kinderen de groep of groepsruimte kunnen verlaten. 

 Het beleid bij het aanvragen van een extra opvangdag. 

 De taken die stagiaires en/of vrijwilligers kunnen uitvoeren. En hoe zij hierbij worden begeleid. 

  

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskrachten vragen over het pedagogisch beleid en 

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

pedagogisch beleid. 

De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 

beleidsplan. Zij weten waarom ze zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier 

pedagogische basisdoelen. 

  
 

Gebruikte bronnen 

 Gesprek beroepskracht(en) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 

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

  

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 Opleidingseisen 

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

 Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

  

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beoordeling:  

De houder draagt zorg voor het tijdig registreren en koppelen van personen in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK).  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

Houder  

De houder staat in het Handelsregister ingeschreven als een stichting. De 4 bestuurders hebben 

een VOG natuurlijk persoon. De inschrijving in het PRK en de VOG-controle zijn in orde.  

  

Medewerkers  

Uit de controle van het PRK blijkt één van de aanwezige medewerkers niet is ingeschreven in het 

PRK en gekoppeld is aan de houder. Deze medewerker is voor koppeling in het PRK met haar 

werkzaamheden begonnen. Op 10 januari 2023 heeft de houder deze medewerker alsnog 

gekoppeld. 

 

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

voldaan:  

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

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

 

Opleidingseisen 

Beoordeling:  

Beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikken over een 

passend diploma.  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

Beroepskrachten  

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

de beroepskrachten beschikken over een passend diploma.  

  

  



 

 

7 van 22 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 05-01-2023 

De Lentemorgen te Almere 

 

  

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

De toezichthouder heeft het diploma (en het aanvullend certificaat) van de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach (PBM) ingezien. Hieruit blijkt dat de PBM beschikt over een passend 

diploma.  

  

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beoordeling:  

De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. Beroepskrachten 

en stagiaires worden volgens de voorwaarden ingezet. Voor de BSO  is een achterwacht 

beschikbaar.   

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

Beroepskracht-kindratio (BKR)   

Op de BSO zijn voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. Omdat het vakantie is zijn er minder kinderen en zijn de twee groepen 

samengevoegd. Tijdens de inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten 

aanwezig:  

  

Groep  Aantal aanwezige 

kinderen  

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Aantal benodigde 

beroepskrachten  

 Lancelot  15  2  2 

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

  

Afwijking BKR   

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

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

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

het aantal beroepskrachten dat nodig is ingezet. Dit is zichtbaar op het ontvangen rooster. 

  

Inzet beroepskrachten in opleiding, stagiaires  

Op de BSO worden stagiaires volgens de voorwaarden cao-kinderopvang ingezet. De houder heeft 

hierbij rekening gehouden met de opleidingsfase. De inzet is schriftelijk vastgelegd. De houder 

heeft een leer-werkovereenkomst opgesteld.  

  

Achterwacht  

Wanneer er binnen de BKR één beroepskracht aanwezig is, is er een volwassene als achterwacht 

beschikbaar. Deze persoon is telefonisch bereikbaar en kan binnen 15 minuten aanwezig zijn bij 

een noodgeval. De beroepskracht laat weet wat de naam en telefoonnummer is van deze persoon.  

  

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

ondersteuning een andere volwassene aanwezig op de BSO. Dit blijkt uit het gesprek met de 

beroepskracht.  
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Beoordeling:  

In 2022 is de pedagogisch beleidsmedewerker/coach (PBM) volgens het verplichte 

aantal uren ingezet. De houder heeft voor 2023 het aantal uren dat de PBM moet worden 

ingezet juist berekend. De houder heeft de urenverdeling schriftelijk vastgelegd. Deze 

urenverdeling is inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten. Alle beroepskrachten 

hebben coaching ontvangen.   

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

Urenberekening  

De houder komt tot de volgende berekening:   

  

  50 uur x aantal 

kindercentra  

10 uur x aantal FTE 

pedagogisch 

medewerkers  

Som (van 50 uur x aantal kindercentra 

+ 10 uur x aantal FTE) = minimale 

ureninzet  

2022   50 x 2 = 100 uur  10 x 7,5 FTE = 75 uur  100 + 75 uur = 175 uur 

2023   50 x 2 = 100 uur  10 x 7,5 FTE = 75 uur    100 + 75 uur = 175 uur 

  

De houder heeft de berekening jaarlijks gemaakt met de rekenregels die daarvoor gelden. De 

gegevens die hiervoor zijn gebruikt hebben als peildatum 1 januari van dat jaar. Het aantal 

kindercentra uit de berekening komt overeen met het aantal in het Landelijk Register 

Kinderopvang.  

  

Inzet PBM  

Op BSO De Lentemorgen is 1 PBM werkzaam. De PBM zorgt voor het opstellen en invoeren van het 

pedagogisch beleid en voor de pedagogische coaching van beroepskrachten. Uit de verantwoording 

blijkt dat in 2021 de PBM voor het verplichte aantal uren is ingezet. Voor BSO De Lentemorgen 

gaat het om 35 uur coaching. 

  

Urenverdeling over locaties  

De urenverdeling, over de verschillende locaties van de houder, is beschreven in het coachplan. De 

uren zijn opgesplitst in coachingsuren en de beleidsuren. De urenverdeling ligt ter inzage voor 

beroepskrachten en ouders op de locatie. 

  

Coaching aan iedere beroepskracht  

Uit het gesprek met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij pedagogische coaching heen 

ontvangen van de PBM. Coaching vond plaats door coaching on the job en individuele gesprekken. 

De PBM werkt zelf niet als beroepskracht op de groep. De PBM hoeft daarom zelf geen coaching te 

ontvangen.  
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Beoordeling:  

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

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

  

Dit blijkt uit  de volgende bevindingen:  

  

Opvang in basisgroepen  

Uit het gesprek met de beroepskrachten en de presentielijsten blijkt dat een kind wordt 

opgevangen in één basisgroep. Ouders hebben vooraf schriftelijk toestemming gegeven voor de 

opvang in een tweede basisgroep. 

Omdat het vakantie is zijn er weinig kinderen en zijn de 2 groepen samengevoegd. Ditzelfde 

gebeurt ook op de woensdagen en vrijdagen. 

  

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

Besluit. Dit is te zien in de volgende tabel:  

  

Groepsnaam  Leeftijd 

kinderen  

Aantal 

aanwezige 

kinderen 

Groepsgrootte 

volgens het beleid  

Maximale groepsgrootte 

volgens het Besluit  

 Lancelot  4 tot 7 jaar  11  20  20 

 Leeuwenhart  7 tot 12 

jaar 

  4  20  20 

  

Mentorschap  

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Dit is één van de vaste beroepskrachten van het kind. 

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

is aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling van het kind.  

  
 

Gebruikte bronnen 

 Gesprek beroepskracht(en) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Coachplan 2023 
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Accommodatie 
 

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

  

 Eisen aan ruimtes 

  

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Beoordeling:  

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

voldoende binnenspeelruimte en buitenspeelruimte voor het aantal op te vangen 

kinderen.  

  

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:  

  

Passende inrichting  

De meubels en het speelgoed passen bij de leeftijd van de op te vangen kinderen. Ook heeft de 

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

  

De groepsruimte is ingericht met een bouwhoek waar met houten blokken en een treinbaan 

gespeeld kan worden, een huishoek en er is een bank om op te chillen of een boekje te lezen. 

   

De buitenruimte is ingericht met natuurlijke materialen zoals houten palen en boomstammen. 

  

Oppervlakte binnenruimte  

Er is minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte per kind op de BSO aanwezig. Dit heeft de toezichthouder 

berekend tijdens het onderzoek vóór registratie.  

   

Oppervlakte buitenruimte  

Per kind is minimaal 3 m² buitenspeelruimte aanwezig. Dit heeft de toezichthouder berekend 

tijdens het onderzoek vóór registratie. De buitenruimte grenst aan de BSO. 

  
 

Gebruikte bronnen 

 Gesprek beroepskracht(en) 

 Observatie(s) 
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Ouderrecht 
 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

  

 Informatie 

 Oudercommissie 

 Klachten en geschillen 

  

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

  

Informatie 

Beoordeling:  

De houder informeert ouders voldoende over het beleid en over het laatste 

inspectierapport. De ouders worden ook geïnformeerd over de Geschillencommissie 

Kinderopvang en over de afwijking op de BKR.  

  

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:  

  

Het beleid  

Op de website van BSO De Lentemorgen is voldoende informatie voor ouders te vinden; ouders 

kunnen daar ook het pedagogisch beleidsplan lezen.  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is voor ouders in te zien op de locatie.   

  

Het inspectierapport  

Het laatste inspectierapport is (via een link) op de website te vinden.  

  

De Geschillencommissie Kinderopvang   

De houder informeert de ouders over de aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang via 

de website en het pedagogisch beleidsplan.  

  

Afwijking BKR  

De houder informeert de ouders over het afwijken van de BKR middels het pedagogisch 

beleidsplan.  

  

Oudercommissie 

Beoordeling:  

De BSO heeft een oudercommissie (OC). De houder heeft voor de OC een reglement 

vastgesteld. Het reglement voldoet aan de eisen. De OC is samengesteld volgens de 

eisen. De OC bepaalt haar eigen werkwijze.  

  

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:  

  

Reglement  

De houder heeft 6 maanden na de registratie van de BSO een reglement vastgesteld voor de OC. 

In het reglement staat informatie over:  

 het aantal leden; 

 de manier waarop de leden worden gekozen; 

 hoe lang de leden lid mogen zijn.  
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In het reglement staan geen regels over de werkwijze van de OC. De houder verandert het 

reglement pas als de OC daarmee instemt.  

  

Samenstelling OC  

Medewerkers van de BSO zijn geen lid van de OC. De leden zijn ouders van de BSO en worden 

gekozen door andere ouders van de BSO.  

  

Klachten en geschillen 

Beoordeling:  

De houder heeft een interne klachtenregeling schriftelijk vastgelegd. De houder brengt 

de klachtenregeling onder de aandacht van ouders en werkt volgens deze 

klachtenregeling.   

De houder maakt een jaarverslag als er klachten zijn ingediend. De houder stuurt het 

jaarverslag op tijd naar de toezichthouder en brengt het jaarverslag onder de aandacht 

van de ouders.   

De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.  

  

  

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:  

  

De interne klachtenregeling   

De houder heeft een klachtenregeling opgesteld en deze schriftelijk vastgelegd. In de 

klachtenregeling staat dat een ouder een klacht schriftelijk moet indienen. De klacht kan gaan over 

de overeenkomst met de houder of het gedrag van de houder of een medewerker.   

  

De klachtenregeling heeft de juiste inhoud  

In de klachtenregeling staat dat de houder:  

 de klacht met aandacht onderzoekt; 

 de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de behandeling; 

 de klacht zo snel mogelijk afhandelt; 

 de klacht binnen 6 weken afhandelt; 

 de ouder een schriftelijk informeert over de beoordeling; 

 in het oordeel een duidelijke periode stelt waarbinnen maatregelen worden genomen.  

  

De houder informeert ouders over de klachtenregeling  

De houder informeert ouders over de klachtenregeling via de website en het pedagogisch 

beleidsplan. 

  

Jaarverslag  

Als er klachten bij de houder zijn ingediend, moet de houder een jaarverslag opstellen. Er zijn 

echter geen klachten ingediend het afgelopen jaar. 

  

Aansluiting Geschillencommissie Kinderopvang  

De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang sinds 1 december 2015. 
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Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Reglement oudercommissie 

 Website 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

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) 

 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

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

 
 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 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 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

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

 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 

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

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 
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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 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

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

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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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) 

 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 

oudercommissie. 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 

van de oudercommissie. 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder heeft, zes maanden na registratie, voor het kindercentrum een oudercommissie 

ingesteld die tot taak heeft de houder van een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in 

artikel 1.60 van de Wet. In afwijking hiervan kan een gecombineerde oudercommissie voor 

meerdere kindercentra zijn ingesteld als de houder in hetzelfde of een aangrenzend gebouw meer 

dan een kindercentrum exploiteert. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1, 2 en 1.58a lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 

(art 1.58 lid 5 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 

kindercentrum worden opgevangen. Als sprake is van een gecombineerde oudercommissie bestaat 

die in elk geval uit een ouder per afzonderlijk kindercentrum. 

(art 1.58 lid 4 en 1.58a lid 3 Wet kinderopvang) 
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De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 

(art 1.58 lid 6 Wet 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 en 1.60c 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 draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 

is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 

het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 

jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 

ouders of de oudercommissie.  

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 

bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijke persoon is. 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 

betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 

daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 

wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 

het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 
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   - 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, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Lentemorgen 

Website : http://www.delentemorgen.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000039096897 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting De Lentemorgen 

Adres houder : Lierstraat 11 

Postcode en plaats : 1312 JZ Almere 

Website : www.bsodelentemorgen.nl 

KvK nummer : 39096897 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Snieder 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300 AE ALMERE 

 

Planning 

Datum inspectie : 05-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 26-01-2023 

Zienswijze houder : 08-02-2023 

Vaststelling inspectierapport : 13-02-2023 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 13-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Dit inspectierapport geeft weer dat de toezichthouder een goed beeld heeft gekregen van de 

kwaliteit en het beleid op het gebied van pedagogiek bij de buitenschoolse opvang van De 

Lentemorgen; het is fijn te lezen dat zij ook de rustige sfeer op de groep ervaart. 

  

Er is een tekortkoming geconstateerd op het gebied van het personeel. Zo stond een pedagogisch 

medewerker op de groep die nog niet gekoppeld was in het PRK. Dit is zo snel mogelijk hersteld. 

  

De Lentemorgen streeft naar kwalitatief goede kinderopvang. Wij zijn ons ervan bewust dat wij dit 

kunnen waarborgen wanneer wij dit controleerbaar is in ons beleid en in de praktijk.  

  

De jaarlijkse inspectie van de toezichthouder is voor ons een extra controlepunt en daarom zijn wij 

blij dat er met ons meegekeken wordt, zodat wij kunnen blijven werken aan een betere kwaliteit. 
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