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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. 

Beschouwing 
Op 21 januari 2020 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Hoofddorp een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang Caleidoscoop in Hoofddorp. 
 
Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang 
getoetst. 
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein 
verder uitgewerkt. 
 
Feiten over BSO Caleidoscoop 
Buitenschoolse opvang Caleidoscoop is gehuisvest in de aula van basisschool de Caleidoscoop en 
biedt opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. De locatie is geregistreerd met veertig kindplaatsen. 
Buitenschoolse opvang Caleidoscoop is onderdeel van HappyKids, een organisatie met 
verschillende locaties en opvangvormen in de Haarlemmermeer. 
 
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 rapport. 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 



4 van 12 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-01-2020 
BSO Caleidoscoop te Hoofddorp 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij 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 hij 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. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Dit bestaat uit een algemeen 
pedagogisch beleid en een locatiespecifiek werkplan. 

Pedagogische praktijk 
In het kader van het bieden van verantwoorde opvang is het pedagogisch handelen van de 
beroepskrachten beoordeeld naar aanleiding van observaties in de verschillende groepen. 
Onder verantwoorde kinderopvang wordt onder andere verstaan: 
- het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen; 
- het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen; 
- de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 
(artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang) 
 
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observaties. Er is geobserveerd tijdens het eten en 
drinken en vrij spelen. 
Gedurende deze observatie wordt het bieden van verantwoorde opvang voldoende gewaarborgd. 
Dit blijkt uit de volgende beschrijving: 
 
Praktijkvoorbeeld 
Bij binnenkomst zitten de kinderen en de beroepskrachten aan de grote tafels in de aula van de 
school en zijn zij aan het eten en drinken. Tijdens het eten en drinken praten de kinderen met 
elkaar en/of met een beroepskrachten. De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met 
aandacht naar individuele kinderen te luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van 
wat een kind vertelt. De beroepskrachten en kinderen luisteren naar elkaar, maken plezier en 
delen ervaringen.  
 
Tijdens het eten en drinken gelden duidelijke regels en afspraken. Zo wachten alle kinderen op 
elkaar met drinken en als zij klaar zijn met drinken dan zetten zij hun beker in het midden van de 
tafel. Vervolgens wachten de kinderen op elkaar voordat zij mogen eten. De kinderen pakken een 
stuk fruit van de fruitschaal en geven deze door aan het volgende kind. Ook hanteren de 
beroepskrachten de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze. 
Beroepskrachten spreken kinderen aan als zij zich niet aan een afspraak houden. Dit doen zij door 
te benoemen wat het kind wél mag en/of kan doen.  
 
Na het eten en drinken kunnen de kinderen kiezen voor een activiteit die past bij hun eigen 
interesse en energieniveau. De kinderen mogen zelf kiezen wat zij willen doen, verschillende 
kinderen gaan buiten spelen, anderen kleuren, maken armbandjes van elastiekjes, verkleden zich, 
spelen een gezelschapsspel of zijn aan het bouwen. De kinderen zijn tijdens het spelen ontspannen 
en bezig met hun spel en de meeste kinderen genieten zichtbaar van de dingen die gebeuren en 
die zij zelf doen. 
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Gebruikte bronnen 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (tijdens het eten en drinken en vrij spelen) 
 Pedagogisch werkplan (ontvangen op 27 januari 2020) 
 Veldinstrument observatie kindercentrum, GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015) 
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Personeel en groepen 
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 met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
De personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister en 
voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder. 
Dit is gebaseerd op basis van een steekproef van de personen die ingezet zijn op de dag van de 
inspectie, waaronder de beroepskracht in opleiding.  

Opleidingseisen 
De beroepskwalificatie is getoetst van de beroepskrachten die ingezet zijn op de dag van de 
inspectie. 
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang of cao Sociaal Werk. 
 
Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker 
De pedagogisch beleidsmedewerker en coach beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 
Sociaal Werk. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek heeft de houder voldoende beroepskrachten ingezet voor 
het aantal kinderen dat wordt opgevangen op de BSO en de VSO. 
Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het aantal in te zetten beroepskrachten. 
 
In afwijking hiervan worden er maximum een half uur per dag, vanaf het moment van ophalen van 
de kinderen tot sluitingstijd, minder beroepskrachten ingezet. Gedurende deze uren wordt ten 
minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
 
Inzet van beroepskrachten in opleiding en/of stagiairs  
Er wordt een beroepskracht in opleiding ingezet op de locatie. De beroepskracht in opleiding 
wordt binnen de formatie ingezet. De formatieve inzet is schriftelijk vastgelegd waarbij rekening is 
gehouden met de opleidingsfase en informatie vanuit de opleiding. Zij worden ingezet volgens de 
meest recent aangevangen cao Kinderopvang en/of cao Sociaal Werk. 
 
Maximaal een derde deel van de in te zetten beroepskrachten mag uit beroepskrachten in opleiding 
of stagiairs bestaan. 
 
Op de dag van de inspectie wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de inzet van 
beroepskrachten in opleiding en/of stagiairs. 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
Er is op buitenschoolse opvang Caleidoscoop een pedagogisch beleidsmedewerker en coach 
aangesteld. Het betreft een combinatiefunctie beleidsmedewerker en coach. 
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Berekening minimale ureninzet 
De houder heeft de vereiste formule gebruikt voor het berekenen van de nodige inzet 
van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en rekening gehouden met de inzet van de 
beroepskrachten. 
 
De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers wordt bepaald door het nemen 
van de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch 
medewerkers). 
 
 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 

2019 50 x 9 = 450 10 x 38,75 = 387,5 = 837,7 uur 
2020 50 x 12 = 600 10 x 54,3 = 543 = 1143 uur 
  
De minimale ureninzet voor 2019 alsmede voor 2020 is door de houder op juiste wijze berekend. 
 
Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker 
De houder mag zelf bepalen hoe de coaching uren (minimaal 10 uur per fte) ingezet en verdeeld 
worden, mits iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. 
 
Voor deze locatie betekent dit dat in 2019 op jaarbasis 50 uur voor pedagogische 
beleidsontwikkeling en 2 uur voor pedagogische coaching is ingezet. 
De coaching uren zijn onder andere als volgt ingevuld met de training ‘oog voor interactie’ in de 
praktijk brengen. 
Voor 2020 is 19 uur coaching toegekend aan de locatie. 
 
De urenverdeling (beleid en coaching) is schriftelijk opgesteld per kindcentrum voor het jaar 2019 
en 2020. In het ouderportaal is het document met daarin de inzet van de pedagogisch 
beleidsmederwerker/coach inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten. 
Uit de urenverdeling per kindercentrum volgt dat iedere beroepskracht in 2019 en 2020 coaching 
kan ontvangen. 
 
Uit gesprek met de leidinggevende en met enkele beroepskrachten blijkt dat op buitenschoolse 
opvang Arnoldusparkje het aannemelijk is dat alle beroepskrachten, inclusief invalkrachten, in 
2019 ook daadwerkelijk uren aan coaching door de PBM’er hebben ontvangen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
De opvang vindt plaats in twee basisgroepen. De maximale groepsgrootte is, afhankelijk van de 
leeftijden twintig kindplaatsen. 
 
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. Er wordt 
voldaan aan de maximale groepsgrootte en elk kind wordt opgevangen in een vaste basisgroep. 
 

Gebruikte bronnen 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (tijdens het eten en drinken en vrij spelen) 
 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (ingezien op locatie) 
 Presentielijsten (ingezien op locatie) 
 Pedagogisch werkplan (ontvangen op 27 januari 2020) 
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (reeds in bezit van de GGD) 
 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (reeds in bezit van de GGD en ontvangen 

op 27 februari 2020) 
 Inzetbaarheidsverklaring, ontvangen op 27 januari 2020 
 Toelichting inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s), ontvangen op 27 februari 2020 
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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, 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 opvang, 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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 en cao Sociaal Werk. 
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
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 en 1.50 lid 1 en 2 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 en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal 
minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in 
opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt 
gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 
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) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 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 
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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Caleidoscoop 
Website : http://www.happykids.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000042268281 
Aantal kindplaatsen : 40 
 

Gegevens houder 
Naam houder : HappyKids Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Postbus 787 
Postcode en plaats : 2130AT Hoofddorp 
KvK nummer : 34154944 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Kennemerland 
Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 
Telefoonnummer : 023-5159500 
Onderzoek uitgevoerd door :  Romy Hoogland 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haarlemmermeer 
Adres : Postbus 250 
Postcode en plaats : 2130AG HOOFDDORP 
 

Planning 
Datum inspectie : 21-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 04-03-2020 
Vaststelling inspectierapport : 20-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 20-03-2020 
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BSO Caleidoscoop te Hoofddorp 

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

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 
HappyKids kinderopvang 
 
 
 
 
 
 
 
 


