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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 25 augustus 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De locatie is in exploitatie vanaf 2 maart
2015. Er is een volledig onderzoek uitgevoerd op alle domeinen omdat voor deze locatie nog geen risicoprofiel is
opgesteld. 

De toezichthouder heeft tijdens het onaangekondigd bezoek aan de locatie de (pedagogische) praktijk
geobserveerd, gesprekken gevoerd met de beroepskrachten en de leidinggevende en documenten ingezien. Na
het inspectiebezoek heeft de leidinggevende op verzoek nog enkele documenten toegestuurd; deze zijn ook
onderdeel van het onderzoek. 

Beschouwing
Algemeen 
KinderRijk is een organisatie met 15 locaties voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Amsterdam
en Amstelveen. Daarnaast heeft KinderRijk 16 buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot 12 jaar en
8 halve-dagopvanglocaties voor kinderen van 2 tot 4 jaar in Amstelveen en Amsterdam. 

Elke vestiging van KinderRijk staat onder leiding van een locatie- of clustermanager die verantwoordelijk is voor de
inzet van personeel en het opstellen en implementeren van locatiespecifiek beleid. De locatie- of clustermanager
kan in voorkomende situaties een beroep doen op de aandachtsfunctionarissen binnen KinderRijk. 

De locatie 
KinderRijk kinderdagverblijf Mauritskade is een kinderdagverblijf dat bestaat uit acht verticale groepen. Het pand
waarin het kinderdagverblijf is gevestigd is gelegen aan de rand van het Oosterpark. Oorspronkelijk is het een
schoolgebouw dat recent is gerenoveerd en ingericht als kinderdagverblijf. De acht basisgroepsruimtes liggen
naast elkaar op de begane grond. In alle groepsruimtes bevinden zich veel ramen waardoor het gebouw een
transparante uitstraling heeft. Twee groepsruimtes naast elkaar delen steeds een verschoon- en sanitaire ruimte.
Ook zijn er verbindingsdeuren tussen de groepen. Twee aan twee vormen de basisgroepen een koppelgroep.
Deze koppelgroepen werken samen, bijvoorbeeld aan het begin en eind van de dag of bij peuterplusactiviteiten in
het atelier. 
In maart 2015 is gestart met de exploitatie van dit kinderdagverblijf. De meeste kinderen en het volledige team
zijn afkomstig van twee kinderdagverblijven die in de buurt waren gevestigd. Op deze locatie werkt een stabiel
team dat bestaat uit vierentwintig vaste beroepskrachten, vier vaste invalkrachten, een gastvrouw, de
vestigingsmanager en de assistent-vestigingsmanager (van wie er dagelijks minimaal één aanwezig is). Tijdens
het onderzoek blijkt dat er in de onderzochte periode (juli en augustus) veel invalkrachten zijn ingezet. Dit komt
omdat naast het gebruikelijke zomerverlof van beroepskrachten er ook drie beroepskrachten langdurig niet
inzetbaar zijn. Uit de personeelsrooster, van de onderzochte periode, blijkt dat de beroepskrachten die langdurig
afwezig zijn vervangen worden door een vaste invalkrachten. Uit het gesprek met de vestigingsmanager komt
verder naar voren dat in het personeelsbeleid van KinderRijk is opgenomen dat beroepskrachten die langdurig
afwezig zijn worden vervangen door één vaste invalkracht. In de onderzochte periode blijkt dan ook dat hierdoor
op elke groep minimaal één beroepskracht aanwezig is geweest die bekend is met de kinderen en met de
werkwijze van de locatie. 

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd en adviseert om dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Daarnaast wordt er specifiek voor de
locaties een aanvullende pedagogische werkwijze opgesteld. 

De inhoud van het pedagogisch beleidsplan en de pedagogische werkwijze is observeerbaar en duidelijk
beschreven. 
In het pedagogisch beleid worden de algemene visie van de organisatie op de wijze waarop kinderen zich
ontwikkelen, de opvoeding van kinderen en de kinderopvang weergegeven. Ook worden de vier basisdoelen
uitgewerkt. 
Over het waarborgen van de emotionele veiligheid (plezier) wordt onder andere beschreven dat wanneer een kind
zich (emotioneel) veilig voelt het plezier maakt, waardoor het zich kan ontwikkelen. Beroepskrachten zorgen
bijvoorbeeld voor de emotionele veiligheid van de kinderen door zorgvuldig te kijken en luisteren naar ieder kind
en door het benoemen van de gevoelens van de kinderen. 
Over het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties (ontwikkeling) staat onder andere beschreven
dat alle kinderen verschillende ontwikkelingsgebieden (moeten) doorlopen, op het gebied van cognitie, motoriek,
taal en sociaal-emotionele fases. Ook moeten kinderen flexibiliteit, zelfstandigheid, veerkracht en zelfvertrouwen
ontwikkelen. De beroepskrachten ondersteunen de kinderen hier bijvoorbeeld bij door het aanbieden van
activiteiten, door de taalvaardigheid te stimuleren evenals de zelfstandigheid van de (oudere) kinderen en door
kinderen de ruimte en gelegenheid te geven om te ontdekken en te bewegen. 
Over de overdracht van normen en waarden (respect) is onder andere in het pedagogisch beleid opgenomen dat
wanneer mensen willen functioneren in een samenleving zij bekend moeten zijn met de waarden en normen van
die samenleving. Door het stellen van grenzen, het bieden van structuur en het geven van een goed voorbeeld
dragen beroepskrachten normen en waarden over. 

In de pedagogische werkwijze is de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen opgenomen en
de werkwijze van de basisgroepen. Zo is beschreven dat het kinderdagverblijf uit acht verticale groepen bestaat
waar dagelijks maximaal twaalf kinderen kunnen worden opgevangen, dat de buurgroepen (koppelgroepen) nauw
samenwerken en de dagindeling is globaal opgenomen. 

In zowel het algemene pedagogisch beleidsplan als in de pedagogische werkwijze staat beschreven hoe er wordt
gehandeld wanneer er zorgen over kinderen bestaan. In de pedagogische werkwijze staat bijvoorbeeld dat
wanneer er zorgen zijn, dit altijd met ouders wordt besproken, dat kinderen (na toestemming van de ouders)
worden geobserveerd en dat er eventueel in samenspraak met ouders kan worden doorverwezen naar instanties.
Ook is in het beleid opgenomen van welke observatiemethoden er gebruik wordt gemaakt om eventuele
problemen te signaleren (de 'WIS' en de 'WA'), en hoe de leidinggevende en andere personen binnen de
organisatie de beroepskrachten hierbij ondersteunen. Een aandachtspunt is dat niet staat beschreven hoe
frequent de observaties met de WIS worden uitgevoerd, maar alleen dát deze worden uitgevoerd.

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is aan de hand van observaties het pedagogisch handelen van de beroepskrachten
beoordeeld. De observaties hebben plaatsgevonden tussen 9.30 en 12.30 uur in drie groepsruimtes tijdens
verschillende tafelmomenten en het buiten spelen. Op de dag van het inspectiebezoek is het een zomerse dag
met temperaturen tussen de 24 en 30 graden Celsius. In de ochtend bevindt de speelplaats grenzend aan de
groepsruimte zich grotendeels in de schaduw en de temperatuur is daar in de ochtend aangenaam. De
beroepskrachten kiezen er daarom voor om tot de lunch met alle kinderen naar buiten te gaan, om daarna op
heetst van de dag met de kinderen binnen te blijven. De kinderen en de beroepskrachten waren daardoor tijdens
het inspectiebezoek het grootste deel van de tijd buiten. In de groepsruimte is daardoor alleen geobserveerd
tijdens eetmomenten. Bij het buiten spelen spelen de kinderen voornamelijk vrij en zijn er weinig verrijkte speel-
en groepsmomenten waargenomen. De pedagogische observaties wat betreft de competenties blijven hierdoor
wat beperkt, maar zijn wel voldoende. Op basis van deze observaties is geconstateerd dat tijdens het
inspectiebezoek de beroepskrachten voldoende zorg dragen voor het waarborgen van de emotionele veiligheid
van de kinderen, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen en de overdracht
van normen en waarden. 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden uit de observaties. 

Emotionele veiligheid 
Tijdens het inspectiebezoek is op zes van de acht groepen naast een vaste beroepskracht ook een invalkracht
aan het werk. Dit grote aantal invallers wordt veroorzaakt doordat er op drie groepen een beroepskracht langere
tijd afwezig is. Verder hebben een aantal beroepskrachten verlof. Door het zoveel mogelijk inzetten van vaste
invalkrachten zijn de meeste beroepskrachten bekend met de kinderen en de werkwijze van de locatie. De vaste
invallers kennen de kinderen allemaal bij naam (ook van andere groepen) en zijn ook op de hoogte van
bijzonderheden van de kinderen, bijvoorbeeld slaaptijd en –ritueel en de meest kenmerkende eigenschappen. Op
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één groep wordt een uitzendkracht ingezet die voor het eerst op de locatie aanwezig is. Tijdens het buiten spelen
ondersteunen de andere beroepskrachten haar op het moment dat de vaste beroepskracht van de groep met
een aantal kinderen nog even achterblijft in de groepsruimte. Ondanks het grote aantal invallers wordt de
emotionele veiligheid van de kinderen gewaarborgd doordat in het personeelsbeleid is opgenomen dat bij langere
afwezigheid van een beroepskracht er een vaste invalkracht wordt ingezet ter vervanging. Daarnaast is er ook
een werkwijze opgesteld wanneer er wordt gewerkt met een onbekende invalkracht. Zo wordt de invalkracht zo
snel mogelijk de namen van de kinderen geleerd en werkt een onbekende invalkracht niet ongezien alleen op een
groep. 

De persoonlijke en sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen bij het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties
door kinderen te ondersteunen, uit te dagen en de gelegenheid te geven zich vaardigheden eigen te maken. 
De kinderen verspreiden zich tijdens het buiten spelen over de hele buitenruimte. Ook de beroepskrachten
verspreiden zich over de buitenruimte en houden ieder (toe)zicht op een deel van de ruimte en de daar aanwezige
kinderen. Omdat het warm is zet een van de beroepskrachten de kraan met de tuinslang aan, op een ander deel
van de speelplaats zijn bakken met water. Een aantal kinderen heeft duidelijk plezier om met water te spelen en
vindt het niet erg om (met of zonder kleren aan) nat te worden. Kinderen die het willen laten zich nat spuiten door
de beroepskracht en rennen heen en weer voor de tuinslang. Een van de beroepskrachten zit met een baby op
schoot bij een bak water; het kind slaat met de handen op het water en schept met een bekertje water uit de
bak. Andere kinderen lijken minder geïnteresseerd te zijn om met water te spelen, en spelen bijvoorbeeld in de
zandbak of in een groepje een fantasiespel. Ook bij hen is een beroepskracht in de buurt die vooral van een
afstand kijkt en het spel volgt. Zo spelen er twee oudere kinderen ‘vader en moedertje’ met een kleiner kind. De
oudsten willen dat het kleinste kind baby speelt. Wanneer het kleinste kind genoeg heeft van het spel wil het
weglopen, maar wordt het tegengehouden door de grotere kinderen. Wanneer de grotere kinderen het kleine kind
vastpakken loopt een van de beroepskrachten naar de kinderen toe. De beroepskracht legt uit dat het niet leuk is
om iemand vast te houden die weg wil lopen. De beroepskracht blijft daarna napraten met de kinderen over wat
er is gebeurd waarbij ieder kind aan de beurt komt. Uiteindelijk loopt het kleinste kind weg. De grotere kinderen
lopen de andere kant op en beginnen een nieuw spel.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogische werkwijze, versie 31 mei 2016 (gedownload via de website op 30 augustus 2016) 
- Observatie tussen 9.30 en 12.30 uur 
- Inspectieonderzoek 
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag
die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet ouder is dan twee maanden.
Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder de vaste invalkrachten die sinds het laatste reguliere
inspectiebezoek in dienst zijn getreden, de invalkrachten en de uitzendkrachten die in de onderzochte periode zijn
ingezet.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder de vaste
invalkrachten die sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst zijn getreden, de invalkrachten en de
uitzendkrachten die in de onderzochte periode zijn ingezet.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf bestaat uit de volgende acht stamgroepen: 
- De Hazelaars 
- De Cipressen 
- De Iepen 
- De Beuken 
- De Esdoorns 
- De Okkernoten 
- De Kurkeiken 
- De Magnolia's 

In alle groepen worden per dag maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 2 maanden tot 4 jaar opgevangen.
Dagelijks worden op iedere groep twee beroepskrachten ingezet. Per groep werken drie vaste beroepskrachten
volgens een vast rooster. Bij de ingang van iedere groepsruimte hangt een whiteboard waarop door middel van
het noteren van de namen wordt aangegeven welke beroepskrachten er die dag werkzaam zijn. In de centrale
gang zijn op een informatiebord foto's opgehangen van alle medewerkers die in het kinderdagverblijf werkzaam
zijn. Op deze wijze worden ouders en kinderen (vooraf) geïnformeerd door welke beroepskracht het kind wordt
opgevangen. 

Ieder kind is ingedeeld in één stamgroep. In de onderzochte periode zijn er geen kinderen in een tweede
stamgroep opgevangen. Ook is het in de onderzochte periode niet voorgekomen dat stamgroepen zijn
samengevoegd.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden rekening houdend met de leeftijd van de kinderen voldoende
beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat is opgevangen. 
In de groep De Hazelaars worden acht kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 
In de groep Cipressen worden tien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 
In de groep Iepen worden acht kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 
In de groep Beuken worden tien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 
In de groep Esdoorns worden elf kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 
In de groep Okkernoten worden tien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 
In de groep Kurkeiken worden tien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 
In de groep Magnolia's worden negen kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van juli en augustus 2016 en de bijbehorende werkroosters
van het personeel van de maanden juli en augustus 2016 constateert de toezichthouder dat ook in deze periode,
rekening houdend met de leeftijd van de kinderen, voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal
kinderen dat is opgevangen. 

Het kinderdagverblijf is dagelijks geopend van 8.00 tot 18.30 uur. De beroepskrachten hebben de volgende
werktijden: van 8.00 tot 17.00 uur en van 9.30 tot 18.30 uur. Tussen 13.00 en 15.00 uur pauzeren de
beroepskrachten 30 minuten. De beroepskrachten gaan om de beurt met pauze zodat er altijd één beroepskracht
in een groep aanwezig is. 
Met deze werk- en pauzetijden wordt er redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken van de
vereiste beroepskracht-kind-ratio. 

Het komt niet voor dat één beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat dagelijks door acht beroepskrachten wordt geopend en afgesloten.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
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Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende (tijdens het inspectiebezoek) 
- Telefoongesprek met de leidinggevende d.d. 12 september 2016 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 9 september 2016) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (ontvangen op 9 september 2016) 
- Overzicht inzet beroepskrachten week 29 tot en met 36 van 2016 (ontvangen op 9 en 12 september 2016) 
- Presentielijsten van acht groepen van de maand augustus 2016 (ontvangen op 9 september 2016) 
- Pedagogische werkwijze, versie 31 mei 2016 (gedownload via de website op 30 augustus 2016)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld op basis van enkele thema's. Op het gebied
van de veiligheidsrisico's is gelet op de kennis en naleving van het beleid aangaande vallen en botsen; op het
gebied van de gezondheidsrisico's heeft de toezichthouder gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken
omtrent zon en hitte (inclusief veilig slapen), en het bereiden van warme maaltijden. Hieronder worden deze
onderwerpen besproken. 

Vallen en botsen 
De groepsruimtes en de tuin van de Mauritskade zijn voor de motorische ontwikkeling uitdagend ingericht. Zo is er
in elke groep een podium van twee treden hoog, waar kinderen aan twee kanten op en af kunnen via een trapje
en een helling. De muurtjes van de zandbakken in de tuin zijn breed en hebben hoogteverschillen. Het idee
hierachter is dat kinderen zo meer ervaren en leren dan wanneer elk risico wordt uitgebannen. Er gelden wel
afspraken om ongelukken te voorkomen, die per groep enigszins verschillen: bijvoorbeeld helemaal niet rennen
binnen, of alleen als er weinig en grotere kinderen aanwezig zijn. 
Over het registreren van ongevallen vertelt een beroepskracht dat de afspraak is dat die ongevallen geregistreerd
worden waarvoor behandeling van de BHV-er of een arts nodig is (dit is conform het beleid), maar dat zij en haar
collega's het ook doen wanneer het ongeval te maken heeft met de inrichting van groep of tuin. De
leidinggevende vertelt dat de afspraak is dat er geregistreerd wordt op het moment dat handelen nodig is, al is het
maar een koud washandje op een bult. Uit het "Registratieformulier afwijkingen" blijkt inderdaad dat handelen
door een BHV-er of arts niet een voorwaarde is voor het registreren. De vestigingsmanager zal de afspraken
omtrent de registratie van ongevallen onder de aandacht brengen van de beroepskrachten. 

Zon en hitte 
Het inspectiebezoek vindt plaats op een zomerse dag, met temperaturen oplopend tot 27° C. Alle groepen gaan
in de ochtend na het fruit eten buiten spelen. Voordat de kinderen naar buiten gaan worden ze allemaal
ingesmeerd. Buiten worden diverse speelplekken met water gemaakt, zoals waterbakken en een tuinslang, die
voor verkoeling en pret moeten zorgen. Ook krijgen de kinderen extra drinken aangeboden. De tuinslang wordt
gebruikt volgens het legionellabeleid van Kinderrijk. Beroepskrachten vertellen dat er met dergelijke hoge
temperaturen niet buiten wordt gespeeld tussen twaalf en drie. Kinderen onder de één jaar gaan ook mee naar
buiten en er wordt gezorgd dat zij niet in de zon komen door bijvoorbeeld de kinderwagen onder de boom te
zetten. Overigens zorgen bomen op de speelplaats voor voldoende schaduw voor alle kinderen. Het handelen van
de beroepskrachten komt overeen met het warmweerbeleid, dat door de leidinggevende voorafgaand aan de
warme periode middels een memo onder de aandacht van de beroepskrachten is gebracht. 

In alle slaapkamers is de temperatuur ten tijde van het bezoek tussen de 23°C en de 25°C. Dit is conform het
beleid, waarin staat dat temperatuurschommelingen van meer dan 5°C voorkomen moeten worden. Er worden
voldoende andere maatregelen genomen. De beroepskrachten zorgen ervoor dat de slapende kinderen niet te
warm worden door ze ofwel alleen in een romper te laten slapen, ofwel alleen in een zomerslaapzakje. In elke
slaapkamer staat een thermometer met luchtvochtigheidsmeter. Hoewel die alleen in de slaapkamer kan worden
afgelezen, weet elke gevraagde beroepskracht precies hoe warm het er momenteel is. De slaapkamers worden
zoveel mogelijk gelucht wanneer er geen kinderen slapen. Over de CO2 vertellen de beroepskrachten dat de
leidinggevende een keer per week in alle slaapkamers komt meten. De leidinggevende vertelt later dat de
thermometers in de slaapkamers ook de CO2 meten, en dat zij de meters drie keer per jaar controleert met een
professionelere meter. Geen van de gevraagde beroepskrachten was op de hoogte van deze functie van de
thermometers. De leidinggevende zegt dit te zullen bespreken met de beroepskrachten. De beroepskrachten laten
in de praktijk zien voldoende op de hoogte te zijn van de "Werkinstructie luchtkwaliteit" waarin onder andere de
wenselijke marges van temperatuur, CO2 en luchtvochtigheid duidelijk beschreven zijn. 

Het bereiden van voedsel 
Op het kinderdagverblijf wordt twee dagen per week een warme maaltijd bereid voor de lunch. De gastvrouw
zorgt hiervoor. Zij kookt alles zelf met verse ingrediënten die bezorgd worden door de supermarkt. De gastvrouw
vertelt dat ze ervoor zorgt dat alle ingrediënten het kookpunt hebben bereikt. Ze werkt volgens de protocollen
van Kinderrijk, die ze in de keuken bewaart en aan de toezichthouder laat zien. De leidinggevende vertelt dat ze
deze protocollen eens per jaar samen doornemen. De koelkastthermometer meet op het moment van inspectie
4°C. In de 'Werkinstructie voedselhygiëne' staat de gewenste temperatuur (4-7° C) maar alleen bij de alinea over
het ontdooien van producten en niet bij de alinea over het bewaren in de koelkast; dit maakt het lastig om op te
zoeken.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld gebaseerd op het model dat
is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang (versie juli 2013). Deze voldoet aan de voorwaarden. Alle
beroepskrachten volgen jaarlijks een interne training over de meldcode die KinderRijk-breed wordt georganiseerd.
Tevens wordt er jaarlijks aandacht besteed aan de meldcode tijdens werkoverleg. 

Vierogenprincipe
Het vierogenprincipe is vormgegeven doordat in het pand veel ramen in en tussen de groepsruimtes zijn
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aangebracht. Hierdoor is vanuit de gang, de naastgelegen groep en de tuin goed zicht op de groepen. Wanneer
een beroepskracht alleen in een ruimte is waar hij niet gezien kan worden door een andere volwassene
(bijvoorbeeld het atelier), wordt er gebruikgemaakt van camerababyfoons.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende (tijdens het inspectiebezoek) 
- Gesprek met de gastvrouw (tijdens het inspectiebezoek) 
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, versie januari 2014 
- Werkinstructies veiligheid, gezondheid en hygiëne, versie 1-07-2016 (ontvangen op 9 september 2016) 
- Registratieformulier afwijkingen (ontvangen op 9 september 2016) 
- 'Weekmemo' 26 (ontvangen op 9 september 2016) 
- Werkinstructies luchtkwaliteit versie 1 juli 2016 (ontvangen op 9 september 2016) 
- Werkinstructie veilig slapen versie 25 oktober 2015 (ontvangen op 9 september 2016) 
- Ongevallen en afwijkingen MK 2016 (ontvangen op 9 september 2016) 
- Actieplan veilheid 2016 (ontvangen op 9 september 2016) 
- Actieplan gezondheid 2016 (ontvangen op 9 september 2016) 
- Locatie informatie versie 2 februari 2015 (ontvangen op 9 september 2016) 
- Werkinstructie voedselhygiëne versie 9 juli 2014 (ontvangen op 9 september 2016) 
- Pedagogische werkwijze, versie 31 mei 2016 (gedownload via de website op 30 augustus 2016) 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Het kinderdagverblijf is gevestigd in een oud schoolgebouw dat is gelegen aan de rand van het Oosterpark. Op de
begane grond zijn acht groepsruimtes, meerdere slaapkamers, een keuken en kantoor. Op de eerste verdieping is
er een ruimte ingericht als atelier en een ruimte die voor meerdere doeleinden kan worden ingezet, bijvoorbeeld
voor peuterdans en yoga, maar ook als vergaderruimte.

Binnenspeelruimte
De acht groepsruimtes liggen naast elkaar aan een lange gang. De groepsruimtes hebben volgens een eerder
inspectieonderzoek aangeleverde plattegrond de volgende oppervlaktes: 
- De Hazelaars: 71,9 m² 
- De Cipressen: 52,1 m² 
- De Iepen: 54,3 m² 
- De Beuken: 53,3 m² 
- De Esdoorns: 55,3 m² 
- De Okkernoten: 52,1 m² 
- De Kurkeiken: 53,1 m² 
- De Magnolia's: 67,8 m² 
Iedere groepsruimte heeft hiermee voldoende speeloppervlakte beschikbaar voor de twaalf kinderen die maximaal
per groep worden opgevangen. 

Het kinderdagverblijf werkt met verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij de inrichting van de
groepsruimte en het beschikbare (speel-)materiaal is met de leeftijdssamenstelling van de groepen rekening
gehouden. 
In iedere groepsruimte is een podium aanwezig. Op dit podium staan onder andere (lage) tafels en stoelen. De
beroepskrachten vertellen dat het podium zowel voor activiteiten voor oudere kinderen als voor baby’s kan
worden gebruikt omdat het podium goed af te schermen is. Verder zijn voor baby's in alle groepsruimtes één of
twee hoge boxen aanwezig, speelkleden en licht en goed te hanteren speelmateriaal. Voor de oudere kinderen
zijn er speelhoeken met verschillende functies (keukenhoek, bouwhoek) met bijbehorend materiaal. Ook zijn er
puzzels, spelletjes, ontwikkelings- en knutselmateriaal aanwezig. Het speelmateriaal is in lage open kasten
opgeborgen zodat de kinderen het zelfstandig kunnen pakken en opbergen. 

In iedere groepsruimte is een slaapkamer met zes bedden; hier slapen de jongste kinderen van de groep. In de
gang zijn er nog drie slaapkamers met in totaal 41 bedden. In totaal heeft het kinderdagverblijf 89 bedden
beschikbaar. Dit is voldoende voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen.

Buitenspeelruimte
Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over twee buitenspeelruimtes: het 'terras' en de 'tuin'. Alle
groepsruimtes grenzen aan het 'terras'. De 'tuin' is via een deur in de gang bereikbaar. Volgens de plattegrond, die
tijdens een eerder inspectieonderzoek door de houder is aangeleverd, heeft het 'terras' een oppervlakte van circa
435 m² en de 'tuin' een oppervlakte van ongeveer 295 m². Dat is ruim voldoende voor de 96 kinderen die
maximaal worden opgevangen. 
Het 'terras' heeft een grote zandbak, een aantal speeltoestellen en een moestuintje. Door middel van hekken is
een deel van de buitenruimte af te schermen voor baby's en kleine kinderen. 
De 'tuin' is ingericht met natuurlijk materiaal en wordt ook wel de 'geheime tuin' genoemd; deze is vooral geschikt
voor oudere kinderen. 

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond binnenruimte (aangeleverd bij de aanvraag tot exploitatie) 
- Plattegrond buitenruimte (ontvangen op 12 februari 2015) 
- Inspectierapport d.d. 30-04-2015 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Informatie
De ouders worden geïnformeerd over het beleid en de werkwijze door middel van de website www.kinderrijk.nl,
een informatieboekje, de informatieborden op de locatie, het pedagogisch beleidsplan, de pedagogische
werkwijze, een intakegesprek, ouderavonden en nieuwsbrieven die per e-mail aan de ouders worden verstuurd.
Op de webpagina van de locatie is een link aangebracht die uitkomt bij het laatst gepubliceerde inspectierapport. 

De klachtenregeling (evenals wijzigingen daarvan) en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie
voor te leggen, wordt op passende wijze onder de aandacht van de ouders gebracht: de klachtenregeling kan
gedownload worden via de eigen website.

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin vijf ouders zitting hebben. Voor de oudercommissie is er
een reglement vastgesteld. In het reglement zijn onder andere regels opgenomen over het aantal leden, de wijze
van kiezen van de leden en de zittingsduur van de leden.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een klachtenregeling ingesteld die te vinden is op de eigen website. In de klachtenregeling is een
duidelijk voortraject beschreven dat ouders bij ongenoegen kunnen volgen. Wanneer er na dit traject alsnog een
klacht is, staat beschreven dat deze schriftelijk kan worden ingediend bij KinderRijk. De regeling omtrent het
indienen van een klacht voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tevens is de houder aangesloten bij de
geschillencommissie, waarbij ook deze locatie is aangemeld.

Klachten 2015 en voorgaande jaren
De houder heeft het openbare verslag klachtenregeling cliënten zorgsector voer het jaar 2015 aan de
toezichthouder toegezonden op 25 mei 2016. 

Gebruikte bronnen:
- Reglement oudercommissie van de Mauristkade (ontvangen op d.d. 1 mei 2015) 
- Overzicht leden van de oudercommissie (ontvangen op 9 september 2016) 
- Inspectieonderzoek 
- Website www.kinderrijk.nl, geraadpleegd op 30 augustus 2016 
- Klachtenregeling KinderRijk, al in bezit van de GGD 
- Website www.degeschillencommissie.nl, geraadpleegd op 30 augustus 2016 
- Jaarverslag klachten (ontvangen op 25 mei 2016) 
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang
met kinderen is beschreven.
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze
waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de
ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en
waarden aan kinderen plaatsvindt.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen
hun stamgroep verlaten.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun
werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven
indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven
indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het
gebruikmaken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe
is vormgegeven.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders
doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij
ondersteund worden.

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

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 na 1 maart 2013.
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao
kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten
op welke dag bij welke groep horen.
A. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
Of 
B. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de

KinderRijk kinderdagverblijf Mauritskade - Jaarlijks onderzoek 25-08-2016 12/17



 

 

Veiligheid en gezondheid
 

 

 

Accommodatie en inrichting
 

groep van het kind.
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.

Beroepskracht-kind-ratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep
bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.
De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking 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.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke
omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een
kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.
De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval
zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch
handelen.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Vierogenprincipe

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Binnenspeelruimte

KinderRijk kinderdagverblijf Mauritskade - Jaarlijks onderzoek 25-08-2016 13/17



 

Ouderrecht
 

 

 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede
begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Informatie

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
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 een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van de
ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Oudercommissie

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen oudercommissie is
ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie vastgesteld.
Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden.
Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie.
De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen oudercommissie ingesteld,
de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt,
ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid.
De leden worden gekozen uit en door de ouders.
De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht.

Klachten 2015 en voorgaande jaren

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders wordt
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD.
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De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag oudercommissie wordt
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de
GGD.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk kinderdagverblijf Mauritskade
KvK-vestigingsnummer : 000021035911
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 96
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : KinderRijk Dagopvang B.V.
Adres houder : Postbus 2027
Postcde en plaats : 1180 EA  Amstelveen
KvK-nummer : 34321110
Website : www.kinderrijk.nl

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. M. Isaac

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 25-08-2016
Opstellen concept inspectierapport : 03-10-2016
Zienswijze houder : 10-10-2016
Vaststellen inspectierapport : 10-10-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 13-10-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 13-10-2016

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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