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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 februari 2019 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang BSO de Zwanebloem in 

Zwaanshoek.  
 
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 
buitenschoolse opvang De Zwanebloem en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste 

bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Feiten over buitenschoolse opvang BSO de Zwanebloem 
Buitenschoolse opvang de Zwanebloem is gevestigd in Zwaanshoek en biedt opvang aan kinderen 
van 4-12 jaar. De locatie staat geregistreerd met 40 kindplaatsen. 
 

Kenmerkend aan deze locatie is dat de locatie hoort bij basisschool De Zwanebloem. De 
buitenschoolse opvang is een groene BSO. 
 
BSO de Zwanebloem is onderdeel van SOKS, een organisatie met verschillende locaties en 
opvangvormen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Rijsenhout. 
 
Inspectiegeschiedenis 

Tijdens het jaarlijks onderzoek, uitgevoerd op 11 september 2018, is aangegeven dat het 
pedagogisch beleid verbetering behoeft. Na een herstelaanbod is dit in orde.  
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek werd niet voldaan aan de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de basisgroepen 
(de beroepskracht-kindratio). Deze voorwaarde is nogmaals beoordeeld en positief bevonden op  
21 februari 2019. 
 

Belangrijkste bevindingen en herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de volgende voorwaarde onvoldoende is nageleefd: 
 
 nieuwe medewerker is op de dag van de inspectie niet gekoppeld in het Personenregister 

kinderopvang (PRK). 
 

Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden om een herstelafspraak te maken. 
De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na herbeoordeling blijkt dat voldaan 
wordt aan de gestelde voorwaarde. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

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. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein Pedagogisch klimaat. Daarna 
volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 

 
Tijdens het onderzoek is de pedagogische praktijk getoetst. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang volgens het beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en 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 observatie. Voor deze observatie maakt de 

toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie kindercentrum’, opgesteld door 
GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015). 

 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens het eet- en drinkmoment 
aan tafel, het vrij spelen binnen. 
  

Op buitenschoolse opvang De Zwanebloem wordt het bieden van verantwoorde buitenschoolse 
opvang voldoende gewaarborgd. 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder 
geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, 
uitvoering wordt gegeven aan de onderstaande vier pedagogische basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang. 

 
In het kindercentrum wordt op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen omgegaan 
en er wordt respect voor de autonomie van kinderen getoond. Grenzen worden gesteld aan en 
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen. 
Praktijkvoorbeeld 

Er heerst een ontspannen sfeer op de groep, kinderen zitten aan tafel en smeren een cracker, de 

beroepskracht helpt de kinderen indien nodig. Er zijn gesprekjes aan tafel en de kinderen vertellen 
wat ze op school gedaan hebben. 
 
De beroepskracht gaat bij de jongere kinderen aan tafel zitten tijdens het eten en drinken. Ze 
smeert de broodjes en vraagt aan ieder kind wat ze op brood willen. 
 

Kinderen worden spelenderwijs 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. 
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Praktijkvoorbeeld 

Kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteit ze ondernemen. Er is een grote verscheidenheid aan 
materiaal aanwezig. De beroepskracht sluit aan op de wensen en ideeën van de kinderen. Aan tafel 
worden stenen beschilderd. De kinderen krijgen complimenten van de beroepskrachten.  
 

Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
Praktijkvoorbeeld 
De beroepskracht moedigt interactie tussen groepsgenootjes aan. De kinderen hebben een lokaal 
omgetoverd en er hutten van gebouwd. De beroepskracht kijkt onder de tafel of het goed gaat. 
Een kind geeft aan dat ze gaat slapen. 'Slaap lekker dan', zegt de beroepskracht tegen het kind. 

Een paar andere kinderen spelen in de hoek van het lokaal dat ze een pizzeria zijn. Er kunnen 
pizza's afgehaald worden. 'Welke pizza wil je?' vraagt het kind aan de 'klant'. 'Hallo, ik kom pizza 
ophalen. Hoeveel geld is het?'. De beroepskracht vraagt wat voor pizza's ze thuis eten en welke zij 
het lekkerste vinden. 
 
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. 
Praktijkvoorbeeld 
Er wordt gezamenlijk opgeruimd voordat alle kinderen gaan eten. Tijdens de eet- en 
drinkmomenten zitten de kinderen aan tafel. De beroepskracht vraagt de kinderen hun handen te 
wassen voordat ze aan tafel gaan. Een kind vraagt aan de beroepskracht waarom ze haar handen 
moet wassen. 'Ook als je het niet kan zien kan er iets op je handen zitten. We wassen altijd voor 

het eten onze handen', vertelt de beroepskracht. 
 
Er worden tosti's gemaakt. 'Ik heb nog niet voor iedereen, er wordt dan ook hard gewerkt in de 
keuken, maar ik heb tosti's. Wie wil er een tosti? Lust je niet, dan hoef je niet, maar als je het wel 
lekker vindt dan neem je een tosti', legt de beroepskracht uit. Als iedereen zit: 'Eet en drink 
smakelijk iedereen!'. 
 

Wanneer een kind niet goed op een stoel zit, wordt het kind verzocht op z'n billen te gaan zitten 
omdat het kind anders valt. 

 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Website (http://www.dezwanebloem.nl/buitenschoolse-opvang1.html) 
 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Huishoudelijk reglement BSO de Zwanebloem 
versie november 2018) 
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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 veertig kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Tijdens 
het onderzoek zijn er twee basisgroepen. 

 
Er zijn zes vaste beroepskrachten. Zij werken volgens een vastgesteld personeelsrooster. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) is gebaseerd op een steekproef. 
 

De steekproef is gehouden onder de personen die tijdens het onderzoek aanwezig zijn. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is niet iedereen ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang. De aanwezige beroepskracht is niet ingeschreven in het personenregister en de 
houder heeft dus geen koppeling in het personenregister kinderopvang kunnen uitvoeren. De 

beroepskracht is wel gestart met haar werkzaamheden, zij had dit pas kunnen doen nadat zij was 
ingeschreven en gekoppeld. 
 
De houder heeft verklaard naar het rooster van de beroepskracht te hebben gekeken. De 
medewerker is vóór haar eerst volgende dienst ingeschreven en gekoppeld. 
 
De toezichthouder heeft de houder tijdens het onderzoek de mogelijkheid geboden om een 

herstelafspraak te maken. De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na 
herbeoordeling blijkt dat na de genomen herstelmaatregel voldaan wordt aan de voorwaarden. De 
beroepskracht is ingeschreven en gekoppeld aan het personenregister, zij heeft ook haar 
werkzaamheden kunnen voortzetten. 

 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

 
 

 De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid 
van de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)  
   

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De toetsing van de beroepskwalificatie is gebaseerd op een steekproef. De steekproef is gehouden 
onder de beroepskrachten die tijdens het onderzoek aanwezig zijn. 

 

Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang of cao Sociaal Werk. 
 
De locatie heeft een Pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld. 
 
De Pedagogisch beleidsmedewerker/coach die ingezet gaat worden op deze locatie beschikt over 

een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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Aantal beroepskrachten 

 
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt voldaan aan de verhouding tussen het minimaal 
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de basisgroepen (de 
beroepskracht-kindratio). 

 
Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum 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. 
 
 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

 
Er is op dit kindercentrum één pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld. 
 
Het betreft een combinatiefunctie. 
 
De houder heeft de vereiste formule gebruikt voor het berekenen van de nodige inzet 

van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en rekening gehouden met de flexibele inzet van de 
beroepskrachten. 
 
De geplande inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach inzake coaching en 
beleidsvorming is schriftelijk vastgelegd. Er is een verdeling gemaakt over de locaties welke nog 
niet inzichtelijk is voor ouders en beroepskrachten. De houder heeft verklaard dat de werkwijze en 
urenverdeling op korte termijn wordt opgenomen in de pedagogische werkplannen en het 

pedagogisch beleidsplan. 
 
Gezien het aantal uur dat de pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt ingezet is het 
aannemelijk dat alle beroepskrachten jaarlijks coaching krijgen. Dit zal bij een volgend onderzoek 
worden getoetst. 
 
Uit een gesprek met enkele beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de plannen en 

inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Aangegeven is dat er nog geen coaching heeft 
plaatsgevonden. Dit zal bij een volgend onderzoek worden getoetst. 

 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

De opvang vindt plaats in twee basisgroepen en deze bestaan, uit maximaal twintig kinderen per 
groep in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
 
Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere basisgroep opgevangen. 
 
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 

 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster (d.d. 18 tm 22 februari 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Huishoudelijk reglement BSO de Zwanebloem 

versie november 2018) 
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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. 
  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Tijdens dit 
onderzoek is getoetst of er voldaan wordt aan de voorwaarden met betrekking tot het 
afwegingskader. 
 

Onderdeel van de meldcode is een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en 
de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel 

in staat stelt te beoordelen of een melding is aangewezen. 
 
In het stappenplan is beschreven hoe het afwegingskader wordt toegepast met betrekking tot het 
beslissen over: 
 

  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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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 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

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

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; art 7 lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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 moeten 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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Veiligheid en gezondheid 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Zwanebloem 

Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Openbare Kantoortijdenschool 
Adres houder : Wilhelminalaan 55 
Postcode en plaats : 2132 DV Hoofddorp 

KvK nummer : 34199438 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

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

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

Datum inspectie : 21-02-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 15-04-2019 
Vaststelling inspectierapport : 14-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 14-05-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

Hierbij mijn zienswijze op het inspectie rapport van BSO de Zwanebloem. Namens de 

houder. 

  

We zijn blij dat het inspectie rapport nu aan de eisen van de wet kinderopvang voldoet. De 

opmerking die gemaakt is betreffende de persoon die nog niet geregistreerd stond in 

personen register kinderopvang is direct hersteld. De VOG van de betreffende medewerker 

was wel aanwezig, alleen de koppeling in het personen register was nog niet direct gemaakt. 

Gelijk na het GGD bezoek is de koppeling alsnog gemaakt en de fout dus hersteld. 

  

Mooi om in de pedagogische observaties te lezen hoe de PM-ers met de kinderen omgaan en 

dat er een ontspannen sfeer heerst. Kinderen zich veilig en vertrouwd op de groep en dat is 

dus goed te merken tijdens een bezoek op de groep. Hierdoor kunnen de kinderen zich 

optimaal ontwikkelen tijdens de BSO tijd. 

  

We gaan door met het aanbieden van buitenschoolse opvang in de mooie groene omgeving 

van BSO en basisschool de Zwanebloem. Er wordt heel nauw en intensief samen gewerkt 

tussen school en opvang. Deze samenwerking zal de komende periode nog verder worden 

versterkt en geïntensiveerd. Op weg naar een Integraal Kindercentrum (IKC). 

  

  

Vriendelijke Groet, 

Renate Wamelink 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


