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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek na registratie.
Beschouwing
Op 26 september 2017 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer
een onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij BSO Caleidoscoop in Hoofddorp. Dit betrof een
onderzoek na registratie.
Tijdens dit onderzoek na registratie zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang
getoetst.
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over
BSO Caleidoscoop volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Feiten over BSO Caleidoscoop
BSO Caleidoscoop is gehuisvest in de aula van basisschool Caleidoscoop en biedt opvang aan
kinderen van 4-13 jaar. De locatie is geregistreerd met 40 kindplaatsen.
De bso is onderdeel van HappyKids BV, een organisatie met verschillend e locaties en
opvangvormen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
Belangrijkste bevindingen
Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen
geconstateerd.
De houder heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen en deze is
ongewijzigd toegevoegd aan het inspectierapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein Pedagogisch klimaat. Daarna volgt een
oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden.
Tijdens het onderzoek is de pedagogische praktijk getoetst.
Pedagogische praktijk
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
Uit een gesprek met de beroepskrachten en de observatie in de praktijk blijkt dat zij handelen
volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan.
Uitvoering van de basisdoelen
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. Voor
deze observatie maakt de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie
kindercentrum’, opgesteld door GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015).
De beschrijvingen die na de onderstreepte tekst worden weergegeven, zijn aan het veldinstrument
ontleend en zijn tijdens het onderzoek waargenomen.
De voorbeelden die hierop volgen, komen uit de praktijk en worden cursief aangegeven.
Bij het beoordelen van de pedagogische praktijk is uitgegaan van de vier basisdoelen uit de Wet
kinderopvang:





emotionele veiligheid;
ontwikkeling van persoonlijke competentie;
ontwikkeling van sociale competentie;
overdracht van normen en waarden.

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens het eet- en drinkmoment
en het vrij buiten spelen.
Op BSO Caleidoscoop worden de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de persoonlijke en
sociale competentie en de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd.
Hieronder volgen enkele voorbeelden uit de praktijk.
Emotionele veiligheid:
Communicatie: De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en
weten persoonlijke bijzonderheden (bv karakter, allergieën). In het contact met het kind wordt die
kennis gebruikt. De beroepskracht weet bijzonderheden te noemen over de kinderen, ze weet op
welke dagen de kinderen komen, waar de kinderen graag mee spelen en wat de kinderen lekker
vinden om te eten.
Persoonlijke competentie:
Ondersteunen en stimuleren: De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met
programma onderdelen, waarbij ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende
situaties die kansen bieden voor gesprek en leermomenten. In het gesprek met de toezichthouder
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geeft de beroepskracht aan dat zij een vaste dagindeling heeft voor de groep. Ze geeft aan dat zij
rekening houdt met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.
Sociale competentie:
Deel van de groep: 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
medeverantwoordelijkheid voor een positieve sfeer en omgang met elkaar. Tijdens het
tafelmoment wordt de sfeer goed benadrukt, er zijn gesprekjes en de beroepskracht begeleidt dit.
Zij richt de aandacht op de kinderen onderling en stimuleert dat er naar elkaar geluisterd wordt.
Overdracht van normen en waarden:
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid: De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op
met vaste rituelen en bekende afspraken. Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen
wordt verwacht. Er is een vast dagprogramma aanwezig zodat dit houvast biedt aan de kinderen.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskracht)

Observaties
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’.
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden.
De voorziening kan maximaal 40 kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Tijdens het
onderzoek zijn er twee basisgroepen en worden er 29 kinderen opgevangen.
Er zijn vaste beroepskrachten. Zij werke n volgens een vastgesteld personeelsrooster. Op een
aantal dagen worden stagiaires ingezet. Op de dag van het onderzoek zijn er vier beroepskrachten
en één stagiaire aanwezig.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens dit onderzoek na registratie zijn de VOG’s getoetst van al het op deze voorziening ingezet
personeel.
Alle medewerkers beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de gestelde
eisen.
Passende beroepskwalificatie
Tijdens dit onderzoek na registratie zijn de beroepskwalificaties getoetst van alle op deze
voorziening ingezette beroepskrachten.
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de
meest recent aangevangen CAO Kinderopvang.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in twee basisgroepen. Deze bestaan, afhankelijk van de leeftijden, uit
maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
Uit een gesprek met de beroepskrachten, het pedagogisch beleid en de presentielijsten van de
kinderen van week 36 t/m 39 blijkt dat aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
De BSO heeft twee basisgroepen: de Confettikids en de Regenboogkids. De maximale omvang van
de basisgroepen is twintig kinderen. Op beide basisgroepen worden dagelijks afhankelijk van het
aantal kinderen één of twee beroepskrachten in gezet.
Beroepskracht-kindratio
Uit het personeelsrooster en de presentielijsten van week 36 t/m week 39 blijkt dat aan de
voorwaarden wordt voldaan die gesteld zijn aan de beroepskracht-kindratio, de
achterwachtregeling en de personele bezetting indien er afgeweken wordt van de beroepskrachtkind-ratio.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Tijdens de opvang spreken de beroepskrachten Nederlands.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Veiligheid en gezondheid’.
Per item worden eerst de bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de
wettelijke voorwaarden.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op BSO Caleidoscoop is op 3 juli en 20 juli een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
uitgevoerd.
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes en op alle specifieke onderdelen. Er wordt beschreven welke risico's kinderen lopen per
ruimte en de maatregelen die genomen zijn worden aangegeven. Veel maatregelen zijn in
vestigingsregels en protocollen vastgelegd.
Uit een observatie en een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat ze zijn geïnformeerd over de
risico-inventarisaties en het daaruit voortvloeiende beleid. Op de dag van het uitgevoerde
onderzoek is zichtbaar dat in de praktijk het beleid wordt uitgevoerd.
De ongevallenregistratie voldoet aan de gestelde eisen. Uit de uitgevoerde risico -inventarisatie
veiligheid en gezondheid en een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarden.
Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die voldoet aan de gestelde eisen.
Uit een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende kennis van de meldcode en de
wettelijke meldplicht hebben.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskracht)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 26-09-2017
BSO C aleidoscoop te Hoofddorp

7 van 15

Accommodatie en inrichting
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Accommodatie en inrichting’.
De voorziening is gehuisvest in de aula van basisschool Caleidoscoop.
Binnenruimte
De BSO heeft de beschikking over de aula van de school. Tevens mag de bso gebruik maken van
het speellokaal.
Er is voldoende m² binnenspeelruimte beschikbaar. De binnenruimte is passend ingericht in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
De binnenruimte voldoet aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de binnenruimte.
Buitenspeelruimte
De BSO heeft de beschikking over een direct aangrenzende buitenspeelruimte en er is voldoende
m² buitenspeelruimte beschikbaar. De buitenruimte is passend ingericht in overeenstemming met
het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Gebruikte bronnen:

Observaties
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Ouderrecht
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Ouderrecht’.
Informatie
Het meest recente inspectierapport is inzichtelijk op de website van de houder.
Oudercommissie
De verplichting voor het instellen van een oudercommissie geldt binnen zes maanden na de
registratie in het LRKP. Dit zal getoetst worden bij het vo lgende inspectiebezoek.
Gebruikte bronnen:

Website
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.

(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase
waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt over een certificaat of een diploma
waaruit blijkt dat de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren,
lezen, luisteren en spreken wordt beheerst o p ten minste niveau B2 van het Europees
Referentiekader voor Talen.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen; art 4 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuters peelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit k inderopvang en peuterspeelzalen)

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peutersp eelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije
middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens
de beroepskracht-kindratio vereist is.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke
middagpauze.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum
aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebe zigd, omdat de herkomst van de kinderen in
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

In afwijking van het gebruik van de voorgeschreven voertaal kan meertalige buitenschoolse opvang
worden geboden: gedurende maximaal vijftig procent van de openingstijd van een kindercentrum
per jaar wordt opvang verzorgd in de Engelse, Duitse of Franse taal.
(art 1.1 lid 1 en 1.55 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de lee ftijd van de
op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een
afschrift van het inspectierapport op e en voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: BSO Caleidoscoop
: http://www.happykids.nl
: 40

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

HappyKids Holding B.V.
Postbus 787
2130AT Hoofddorp
34154944
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Kennemerland
Postbus 5514
2000GM Haarlem
023-5159500
M. Smit

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Haarlemmermeer
: Postbus 250
: 2130AG HOOFDDORP

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

26-09-2017
02-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017

: 12-10-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

Beste lezer van dit rapport,
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om kort te reageren.
We zijn er trots op dat ons team op BSO Caleidoscoop een fijne BSO weet te realiseren waar kwalitatief goede
opvang wordt geboden. Dagelijks wordt er hard gewerkt aan het behouden van die kwaliteit, maar ook aan het
verder ontwikkelen van ons aanbod. Dit is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen het team
van pedagogisch medewerkers en leidinggevenden, de oudercommissie, de ouders en kinderen, en de GGD, als
adviserende en ondersteunende partij. We hopen deze samenwerking zo voort te zetten!
Namens HappyKids,
Met vriendelijke groeten,
Mirjam Bouwmeester (locatiemanager)
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