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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. De
GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek waar
nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Conclusie
Tijdens de inspectie wordt voldaan aan de getoetste eisen vanuit de Wet kinderopvang.
Huidige inspectie
Buitenschoolse opvang (BSO) Alles Kids in Rutten is op 10 januari 2022 bezocht voor het jaarlijks
onderzoek. Het onderzoek vond plaats op een maandagmiddag. Tijdens het bezoek heeft de
toezichthouder gesproken met de aanwezige beroepskracht en stagiaire. Op de locatie hangt een
gezellige sfeer. De beroepskracht en stagiaire hebben alle aandacht voor de kinderen en komen
betrokken over. De kinderen mogen activiteiten kiezen naar eigen interesse.
Via mail de mail is contact geweest met de houder. De pedagogische praktijk is geobserveerd,
diploma's van de beroepskracht en pedagogisch beleidsmedewerker zijn opgevraagd en ingezien.
Het pedagogische beleidsplan is opgevraagd bij de houder. Een nadere toelichting staat beschreven
in het rapport.
Algemene informatie
De houder exploiteert buitenschoolse opvang (BSO) en kinderdagverblijf (KDV) Alles Kids sinds 30
oktober 2020 aan de Sportweg 52A te Rutten (voorheen Buitenom 1 te Rutten, bron LRK). Het KDV
en de BSO bevinden zich gezamenlijk met twee basisscholen en het Dorpshuis in een
multifunctioneel, nieuw pand. De houder is sinds 1 januari 2014 verantwoordelijk voor alle
aangesloten vestigingen van Alles Kids.
Inspectiegeschiedenis
19 november 2020: Onderzoek voor registratie. De toezichthouder heeft samen met de houder een
bezoek gebracht aan het nieuwbouw pand waaraa n nog inrichtingswerkzaamheden verricht
werden. Bij de bezichtiging vertelde de houder over de inrichting van de ruimten, is aandacht
geweest voor de nog uit te voeren werkzaamheden zoals het inrichten (meubilair) van de
binnenruimten, en de buitenruimten (omheiningen ed.). Advies: Opnemen in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK) met 21 kindplaatsen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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In het inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de
verschillende domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens
dit onderzoek zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te
leveren op dit inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage
achterin dit rapport.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Op buitenschoolse opvang (BSO) Alles Kids wordt gewerkt met het pedagogisch beleidsplan
Kinderopvang Alles Kids (zonder datum) en een werkplan voor de BSO (versie 2021).
Handelen conform beleid
Uit gesprek met de beroepskracht en observatie van haar handelen blijkt dat zij voldoende bekend
is met het pedagogisch beleid van BSO Alles Kids.
Conclusie
BSO Alles Kids beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er voldoende zorg
voor dat er op de BSO volgens het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Pedagogische praktijk
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Dit observatie ins trument
is gebaseerd op de definitie van “verantwoorde buiten schoolse opvang” zoals dit in de Wet
kinderopvang staat beschreven:
De kinderopvangondernemer draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de
ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden, en
d. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
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De toezichthouder citeert enkele zinnen uit het observatie -instrument die betrekking hebben op het
geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met voorbeelden uit de praktijk. De
illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en geven niet een volledig beeld van de
praktijksituatie. De toezichthouder baseert haar beoordeling op de gegeven voorbeelden en overige
signalen die tijdens de observatie zijn ontvangen.
De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op een maandagmiddag in 1 basisgroep.
Er zijn in totaal 11 kinderen aanwezig met 4 beroepskrachten en een stagiaire.
a) Citaat: Welbevinden (4-12)
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en
bezig met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf
kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met
anderen/vriendjes.
Observatie: In de gymzaal laten 3 kinderen enthousiast aan de beroepskracht zien wat zij voor een
turnoefeningen kunnen op de mat. "Zo!" zegt de beroepskracht lachend "dat kan ik niet hoor". Alle
aanwezige kinderen ogen ontspannen en zijn met interesse bezig met waar ze mee bezig zijn.
Kinderen spelen bijvoorbeeld een spelletje aan tafel, er wordt een hut gebouwd. Op een podium
staan 2 banken met leesboeken en stripboeken waar 2 kinderen lezen.
b) Citaat: Speelmaatjes (4-12)
Ieder kind heeft tenminste 2 kinderen van zijn eigen ontwikkelingsniveau. Er is gelegenheid
voor uitdagend en interessant spel met gelijkgestemden (leeftijd, interesse, maatjes) in kleine
groepjes van 2 of meer kinderen.
Observatie: Op de groep spelen 2 aan tafel een spel samen met de aanwezige stagiaire. Zij hebben
daar ogenschijnlijk plezier in. Drie andere kinderen zijn in de gymzaal aan het spelen met elkaar en
maken radslagen en doen een handstand met elkaar of tegen de muur. In een hoek van de
gymzaal hebben 3 kinderen een hut gebouwd van matten en kussens.
c) Citaat: Positieve sfeer (4-12)
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun m edev erantwoordelijkheid voor
een positieve sfeer en omgang met elkaar.
Observatie: Er wordt door de BSO gebruik gemaakt van de aanwezige gymzaal met een aanwezig
klimrek, kussens en loopbalken. Er is ook los materiaal beschikbaar zoals skippyballen, ballen en
pionnen. De beroepskracht is betrokken en loopt rond tussen de spelende kinderen. Als kind X een
terrein heeft afgebakend met pionnen en 2 andere kinderen daar overheen lopen, vindt X dat niet
leuk. X zegt dit tegen de kinderen, maar zij doen het nogmaals. De beroepskracht zegt tegen X dat
het een groot terrein is dat hij heeft afgebakend. Tegen de andere twee kinderen zegt ze "Ga er
maar om heen, dat kan gemakkelijk, dat vindt X fijn.
d) Citaat: Eenduidig handelen (4-12)
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en
consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan
bij gedrag en behoefte van indiv iduele kinderen.
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Observatie: Als X een krat met stripbladen uit de leeshoek haalt en in de gymzaal neerzet bij de
hut die zij daar hebben gemaakt, geeft de beroepskracht aan dat dit niet de bedoeling is. "X, die
mogen even terug naar het podium, die horen niet in de gymzaal." X zet het krat vervolgens terug
naar waar het vandaan kwam.
Conclusie
Er wordt voldoende zorg gedragen voor het waarborgen van verantwoorde buitenschoolse opvang.

Gebruikte bronnen



Pedagogisch beleidsplan (Alles Kids)
Pedagogisch werkplan (BSO Alles Kids 2021)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Kinderopvang Alles Kids is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Besloten Vennootschap
(BV). De voorziening is geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK). De verificatie
van de VOG rechtspersoon (RP) heeft in het verleden plaatsgevonden en is toen geaccordeerd. De
voorziening is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. De BV heeft 1 bestuurder
(natuurlijk persoon). De bestuurder is ingeschreven in het PRK en gekoppeld aan de houder
Kinderopvang Alles Kids B.V .
De aanwezige beroepskracht en stagiaire zijn ingeschreven in het Personenregister (PRK) en
gekoppeld aan de houder. De medewerkers zijn pas na inschrijving en koppeling in het PRK met
hun werkzaamheden begonnen. De toezichthouder heeft met de stagiaire gesproken over de
startdatum, dat komt overeen met de inschrijving in het PRK.
Conclusie
De houder draagt voldoende zorg voor inschrijving en koppeling in het PRK.
Opleidingseisen
Beroepskrachten
De aanwezige beroepskracht beschikt over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in
de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Beleidsmedewerker/coach
De beleidsmedewerker/coach is de bestuurder en er wordt een externe coach ingezet. Beide
beschikken over een passende opleiding die valt onder de kwalificatie -eis zoals genoemd in de cao
Kinderopvan
Conclusie
De houder draagt voldoende zorg voor de inzet van gekwalificeerd personeel.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op moment van inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten aanwezig.
Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl.
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Groep
4-12

Aantal kinderen
11

Aantal aanwezige beroepskrachten
1

Benodigde beroepskrachten
1

In de categorie van 4 tot 13 jaar mag 1 beroepskracht tot en met 11 kinderen opvangen. De
uitkomst kan veranderen als de groepssamenstelling wordt aanpast.
Conclusie
Er wordt aan de eisen van beroepskracht-kindratio voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kindercentrum beschikt over 1 ba sisgroep.
Groepsnaam
Alles Kids 4-12 jaar

Aantal kinderen
11

Maximale groepsgrootte
21

Conclusie
Er wordt voldaan aan de stabiliteits-eisen voor de opvang.
Gebruikte bronnen










Interview houder (14-01-2022 telefonisch en mailcontact)
Observatie(s) (groep)
Personenregister Kinderopvang (13-01-2022)
Landelijk Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Presentielijsten
Pedagogisch beleidsplan (Alles Kids)
Pedagogisch werkplan (BSO Alles Kids 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Kennisbevordering
De houder heeft de kennis en het gebruik van de meldcode bevorderd. Dit blijkt uit:

De beroepskracht vertelt over de inhoud en het stappenplan van de meldcode in gesprek. En
dat er aandacht is hiervoor tijdens teamoverleggen die volgens de beroepskracht ongeveer 5 x
per jaar plaatsvinden;

De notulen van het teamoverleg van 10 januari 2022. Hierin staat beschreven dat er aandacht
is geweest voor de inhoud van de meldcode kindermishandeling.

In de notulen van 10 januari 2022 staat beschreven dat beroepskrachten, die recentelijk nog
niet een training over de meldcode hebben gevolgd, deze dit jaar gaan volgen.
Conclusie
De houder bevorderd de kennis van de meldcode kindermishandeling voldoende.
Gebruikte bronnen



Interview anders namelijk: (beroepskracht)
Notulen teamoverleg (10-01-2022 + presentatie over de meldcode)
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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 buitenschoo lse 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)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvan g, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de 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.
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
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.
(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 )
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)
Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO Alles Kids

Website

: http://www.alleskidsrutten.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000034594701

Aantal kindplaatsen

: 21

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang Alles Kids B.V.

Adres houder

: Sportweg 52A

Postcode en plaats

: 8313 AR Rutten

KvK nummer

: 65921763

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. Smid

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Noordoostpolder

Adres

: Postbus 155

Postcode en plaats

: 8300 AD EMMELOORD

Planning
Datum inspectie

: 10-01-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 14-01-2022

Zienswijze houder

: 17-01-2022

Vaststelling inspectierapport

: 17-01-2022
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-01-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-01-2022

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.
Ontvangen op 17-01-2022:
"Goedendag,
Ik heb geen op of aanmerkingen, het ziet er goed uit! Dank je wel!
Het correspondentie adres wat in het rapport staat klopt alleen niet.
Ik heb dit eerder als eens doorgegeven aan de gemeente via een formulier, maar geen idee of het
dan ook bij jullie terecht komt?
Het correspondentie adres is hetzelfde als het bezoekadres van locatie Rutten: Sportweg 52A, 8313
AR Rutten.

Met vriendelijke groeten,
Kinderopvang Alles Kids,
Jeske de Haan"
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