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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend. De houder wil het kindaantal ophogen.   

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat de bestuurder de documenten zoveel mogelijk heeft aangepast 

naar de nieuwe situatie. Wanneer het kindaantal in het LRK gewijzigd wordt, zal de bestuurder dit 

ook in het pedagogisch beleidsplan moeten wijzigen.  

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

 

Huidig onderzoek 

De toezichthouder heeft de locatie bezocht en de nieuwe groepsruimte gezien voor dit 

wijzigingsverzoek. De bestuurder heeft de documenten nagelopen en waar nodig aangepast. Er zijn 

achteraf nog foto's nagestuurd om de hele inrichting te tonen. De toezichthouder adviseert 

positief.  

 

 

Algemeen 

BSO Blink Noorderplassen is een BSO van houder 'Blink BSO B.V.' met als bestuurder en enig 

aandeelhouder mevrouw D. Peeterse. Deze houder heeft ook een BSO in Almere Filmwijk. De BSO 

is gevestigd in basisschool de Windwijzer. Er wordt gewerkt met één basisgroep bestaande 

momenteel, uit maximaal 15 kinderen. De houder biedt op deze locatie ook tussenschoolse opvang 

aan (TSO). TSO valt niet onder de Wet kinderopvang 

 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

 28-03-2022: Nader onderzoek. Tekortkomingen hersteld.  

 22-11-2021: Jaarlijks onderzoek. Tekortkomingen op verschillende domeinen. 

 08-09-2020: Nader onderzoek. Tekortkomingen hersteld. 

 22-06-2020: Jaarlijks onderzoek:Advies handhaving. De beschrijving van de afwijking op de 

beroepskracht-kind-ratio in het pedagogisch beleidsplan voldoet niet aan de geldende eisen. 

 31-01-2020: Onderzoek na registratie: Beleidsmatig wordt niet aan alle eisen voldaan, ook 

schort het op enkele punten in de vertaling van beleid naar praktijk. De toezichthouder 

adviseert handhaving. 

 29-08-2019: Onderzoek voor registratie. Positief advies voor registratie. 

 01-07-2019: Onderzoek voor registratie. Negatief advies voor registratie. 
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In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 

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

zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit 

inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit 

rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

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

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De houder wil het kindaantal ophogen. De houder is van groepsruimte veranderd. De houder heeft 

deze wijziging tijdig bij de toezichthouder en de gemeente bekend gemaakt.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (bestuurder) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (d.d. 14 april 2022) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (d.d. 14 april 2022 aangeleverd) 

 Plattegrond (d.d. 14 april 2022 aangeleverd) 

 Pedagogisch beleidsplan (d.d. 14 april 2022 aangeleverd) 
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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 

Voor dit wijzigingsverzoek heeft de toezichthouder  zich beperkt tot de informatie omtrent het 

aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen die op deze locatie opgevangen wordt.  

 

De bestuurder schrijft in het pedagogisch beleidsplan van 2 april 2022 dat zij maximaal 15 

kinderen opvangt in de leeftijd van 4-13 jaar. De bestuurder wil op de locatie 17 kinderen gaan 

opvangen. wanneer het verzoek een positief besluit krijgt dient de bestuurder het aantal kinderen 

te wijzigen in het pedagogisch beleidsplan.   
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch beleidsplan (d.d. 14 april 2022 aangeleverd) 
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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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De kinderen worden niet meer opgevangen op het podium van basisschool De Windwijzer. De 

kinderen hebben nu een eigen afgesloten groepsruimte in het middendeel van de basisschool. Met 

de bestuurder was afgesproken dat de bestaande veiligheidsbeleid nagelopen zou worden. Mochten 

er risico's veranderd zijn dan moeten deze gewijzigd worden.   
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (bestuurder) 

 Observatie(s) (groepsruimte) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (d.d. 14 april 2022 aangeleverd) 

 Pedagogisch beleidsplan (d.d. 14 april 2022 aangeleverd) 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

De bestuurder heeft een plattegrond aangeleverd van de nieuwe ruimte. 

 

Aantal m2 

7.20x8.26=59.47 

Bijelkaar zijn dit 16.99 kinderen. Afronden wordt niet gehanteerd. Echter de toezichthouder kiest 

hier voor 17 kinderen.  

 

Inrichting 

De BSO is ingericht met speelhoekjes. Er staat een hoge tafel met banken. Er zijn 

gezelschapsspellen, constructiemateriaal, poppen en een keukentje.  

 

 

Buitenruimte 

De kinderen maken gebruik van het schoolplein van de Windwijzer. Deze is ruim voldoende voor 17 

kinderen.   

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (bestuurder) 

 Observatie(s) (groepsruimte) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (d.d. 14 april 2022 aangeleverd) 

 Plattegrond (d.d. 14 april 2022 aangeleverd) 

 Pedagogisch beleidsplan (d.d. 14 april 2022 aangeleverd) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Blink - BSO - Noorderplassen 

Website : http://www.blink-bso.nl 

Aantal kindplaatsen : 15 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Blink BSO B.V. 

Adres houder : David Nivenweg 1 

Postcode en plaats : 1325 KE Almere 

KvK nummer : 60452315 

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 :  R. Mangal 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300 AE ALMERE 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 16-05-2022 

Zienswijze houder : 16-05-2022 

Vaststelling inspectierapport : 16-05-2022 

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

gemeente 

: 16-05-2022 

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. 

 

Goedendag, 

  

We zullen geen gebruik maken van de zienswijze. Hierbij is het rapport voor akkoord bevonden. 

  

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag! 

  

--- 

Met vriendelijke groet, 

blink-bso 

  

Debbie Peeterse- 06-52031571 

debbie@blink-bso.nl 
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