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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.

Beschouwing
Algemeen
The Cinemakids is een kinderopvangorganisatie die in Almere zowel dagopvang (KDV) als
buitenschoolse opvang (BSO) aanbiedt. Deze BSO locatie is gevestigd op de A. Roland Holststraat
in Almere Literatuurwijk. In hetzelfde gebouw is ook een KDV gevestigd. De BSO heeft één
basisgroep voor de opvang van maximaal 20 kinderen van 4 tot 12 jaar. Er wordt gebruik gemaakt
van een groepsruimte en de hal van de locatie. Voor het buitenspelen wordt er gebruik gemaakt
van de aangrenzende buitenspeelruimte en een grasveld in de buurt.
Inspectiegeschiedenis

22-08-2019 nader onderzoek, tekortkomingen op het pedagogisch beleid. Advies: Handhaven.

05-05-2019 nader onderzoek, tekortkomingen op pedagogisch beleid en beleid veiligheid en
gezondheid zijn niet hersteld, advies: handhaven

09-01-2018 jaarlijks onderzoek, tekortkomingen op pedagogisch beleid en beleid veiligheid en
gezondheid, advies: handhaven

12-12-2017 jaarlijks onderzoek, na overleg en overreding geen tekortkomingen, advies: niet
handhaven

09-05-2017 nader onderzoek, niet alle tekortkomingen zijn hersteld, betreft voornamelijk
documenten, toezichthouder adviseert om be oordeling mee te nemen in jaarlijks onderzoek,
advies: niet handhaven

16-12-2016 jaarlijks onderzoek, tekortkomingen op domeinen pedagogisch beleid, groepen,
accommodatie en inrichting, risico-inventarisatie en ouderrecht, advies: handhaving
Huidig nader onderzoek
In het kader van het nader onderzoek heeft de houder op 10 januari 2020 het pedagogisch
beleidsplan gemaild. De toezichthouder heeft de documenten beoordeeld. De houder heeft de
tekortkomingen op het domein pedagogisch klimaat voldoende hersteld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Tijdens het nader onderzoek dat is uitgevoerd op 22-08-2019 voldoen de volgende items in het
pedagogisch beleidsplan niet aan de eisen van de Wet;


Het pedagogisch beleidsplan bevat onvoldoende een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2
onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)



Het pedagogisch beleidsplan bevat onvoldoende een concrete beschrijving van de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. (art 1.50 lid 2
Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogisch beleid
De houder heeft op 10 januari 2020 een aangepast pedagogisch beleid opgestuurd. In het kader
van het nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder alleen de items die bij het vorige onderzoek
als niet voldoende zijn beoordeeld.
Aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang
De houder beschrijft in het beleid hoe er wordt omgegaan met vera ntwoorde buitenschoolse
opvang.
Deze is verdeeld onder de vier competenties en zijn beschreven aan de hand van voorbeelden en
op verschillende leeftijdniveau's.
De houder schrijft onder andere het volgende bij het kopje Emotionele Veiligheid;
Voor de emotionele ontwikkeling van een kind is het erg belangrijk dat hij zich op zijn gemak voelt
bij The Cinema Kids. Wij proberen dit te bereiken met een open communicatie met de kinderen.
Door middel van gerichte open vragen aan de kinderen, proberen wij gesprekken met ze aan te
gaan, zodat er een vertrouwensband kan groeien. Bijvoorbeeld door als iedereen van school binnen
is even met elkaar over de dag te praten en samen luisteren naar elkaar.
Bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop bijzonderheden
in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen
naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
De houder beschrijft onder andere;
Als we bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind zien, bespreekt de mentor dit met de ouder.
De bijzonderheden worden ook in het teamoverleg (4x per jaar) met de directie en leidinggevende
besproken. Samen met de ouders bepalen we of doorverwijzing n aar passende instanties
noodzakelijk is.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan

Gebruikte bronnen


Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2020)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

The Cinemakids
http://www.cinemakids.nl
000015959058
20

:
:
:
:
:
:

The Cinema Kids B.V.
Postbus 71281
1008BG Amsterdam
www.cinemakids.nl
32155094
Ja

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
M. Kampman

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

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Almere
: Postbus 200
: 1300AE ALMERE

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

:
:
:
:
:
:

07-02-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
10-02-2020
10-02-2020
10-02-2020

: 10-02-2020
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