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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 6 september 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht,
namelijk de kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en aan de
beroepskracht-kind-ratio. Tevens is, in verband met nieuwe wet- en regelgeving, onderzoek gedaan naar het
ouderrecht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld.

Beschouwing
Algemeen 
De organisatie 
KinderRijk is een organisatie met veertien locaties voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in
Amsterdam en Amstelveen. Daarnaast heeft KinderRijk vijftien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van
4 tot 12 jaar en acht halve-dagopvanglocaties voor kinderen van 2 tot 4 jaar in Amstelveen en Amsterdam. 
Elke vestiging van KinderRijk staat onder leiding van een locatiemanager die verantwoordelijk is voor de inzet van
personeel en het opstellen en implementeren van locatiespecifiek beleid. De locatiemanager kan in voorkomende
situaties een beroep doen op de aandachtsfunctionarissen binnen KinderRijk. 
Er is zowel een klachtencoördinator als een vertrouwenspersoon aangesteld voor de hele organisatie. De functie
van vertrouwenspersoon wordt bekleed door de bedrijfsmaatschappelijk werker. De functie van
klachtencoördinator wordt door twee personen van de afdeling klantrelaties bekleed. 

De locatie: Kindercampus Zuidas 
KinderRijk BSO Kindercampus Zuidas is als buitenschoolse opvang onderdeel van Integraal Kindcentrum
Kindercampus Zuidas: in het gebouw zit ook een school (Kindercampus Zuidas), en een door KinderRijk
verzorgde kinderdagopvang, halve-dagopvang, voorschoolse en tussenschoolse opvang. De beroepskrachten van
de BSO worden ook ingezet bij de voor- en tussenschoolse opvang. 

Kindercampus Zuidas buitenschoolse opvang (BSO) is een groeiend kindercentrum. Sinds de uitbreiding van het
gebouw in januari 2016 biedt de school nu ook plaats aan de bovenbouwgroepen. Hierdoor is ook de vraag naar
buitenschoolse opvang toegenomen. Er zijn momenteel twee groepen, Wolk 1 op de benedenverdieping en Wolk
2 op de bovenverdieping. Samen vangen de groepen kinderen op tussen de 4 en de 13 jaar. De houder is
voornemens om in de toekomst een derde basisgroep te openen, maar daarvoor is nu nog onvoldoende vraag.
Er zijn vier vaste beroepskrachten werkzaam bij de buitenschoolse opvang, van wie er twee sinds de opening
werken, en de laatste in juni 2016 op deze locatie is begonnen. 

Tijdens het inspectieonderzoek zijn geen overtredingen geconstateerd. Er is een goede pedagogische praktijk en
ook aan de overige onderzochte voorwaarden wordt voldaan. De voor KinderRijk kenmerkende natuurtuin biedt
uitdaging op verschillende ontwikkelingsgebieden. 

Oudercommissie 
Er is een centrale oudercommissie (de ouderraad) actief bij KinderRijk. Deze oudercommissie krijgt
adviesaanvragen met betrekking tot het algemene beleid voorgelegd. Daarnaast is er op de locatie Zuidas een
eigen oudercommissie actief. De oudercommissie is op alle gebieden zeer tevreden over de BSO.

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

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd in beide groepen (Wolk 1 en Wolk 2) tijdens het buiten spelen, en
in de benedengroep (Wolk 1) tijdens het opruimen. Uit deze observaties is gebleken dat er voldoende invulling
wordt gegeven aan de pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de emotionele veiligheid, de
mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van waarden en
normen. Hieronder worden enkele voorbeelden beschreven. 

Emotionele veiligheid 
Er hangt tijdens het bezoek een ontspannen en gemoedelijke sfeer in de groepen. Wanneer de meeste kinderen
met hun schoenen aan op de mat zitten te wachten op twee meisjes die nog niet klaar zijn, zingt een
beroepskracht een liedje met hen om het wachten te veraangenamen. Buiten in de natuurtuin is duidelijk te zien
dat de kinderen zich er goed vermaken. De beroepskrachten sluiten soms aan bij het spel van de kinderen, en er
is oog voor kinderen die op een bepaald moment extra steun nodig hebben. Zo gaat een beroepskracht bij een
meisje zitten dat alleen in de zandbak zit. Een andere beroepskracht zit bij een groepje kinderen in het gras te
kletsen over waar ze mee bezig zijn. Ook worden beroepskrachten door kinderen erbij gehaald om te kijken naar
de 'lieveheersbeestjesstad', die de kinderen hebben gebouwd. 

De beroepskrachten geven de kinderen ook vertrouwen door wat afstand te nemen. Een groepje kinderen is
bijvoorbeeld 'wasstraat' aan het spelen, waarbij een kind de auto's van de andere kinderen wast. Een van de
beroepskrachten vraagt of ze dat ook mag, maar als haar verteld wordt 'jij hebt geen auto', laat ze de kinderen
weer alleen. Op deze manier weten de kinderen dat ze gezien worden, maar krijgen ze ook de ruimte om met
elkaar dingen te verzinnen en op te lossen. 

Persoonlijke competentie 
Kinderen worden door de beroepskrachten spelenderwijs uitgedaagd om dingen te verwoorden, bijvoorbeeld door
met een van de jongste kinderen te bespreken wat je allemaal nodig hebt bij het eten van taart. De natuurtuin
nodigt uit tot het experimenteren met gedrag. Zo is er ruimte voor fietsen of rennen over heuveltjes. Wanneer
kinderen vallen, wordt hier door beroepskrachten rustig op gereageerd. Als het kind opstaat en doorgaat, wordt
het niet benoemd, maar als een beroepskracht inschat dat het meer pijn doet dan het kind laat zien, wordt dit
nagevraagd bij het kind en wordt benoemd dat schrikken of huilen niet erg is. Andere kinderen zijn bezig met de
planten water geven, waarbij zelfs het gras niet wordt vergeten. Weer andere kinderen maken een 'woonplaats'
voor kleine dieren in een vorm die oorspronkelijk voor de zandbak is bedoeld. Hierbij valt op dat sommige
kinderen anderen aanspreken op 'voor een lieveheersbeestje te ruw gedrag'.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten (op locatie) 
- Observaties (op locatie) 
- Gesprek met de leidinggevende (telefonisch, d.d. 9 september 2016)
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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 was dan twee maanden.
Deze beoordeling is gebaseerd op het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is
getreden.

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 het personeel dat sinds het laatste
reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft twee basisgroepen: 
- Wolk 1 (beneden), met twintig plaatsen voor kinderen van 4 tot 8 jaar oud, en 
- Wolk 2 (boven), met twintig plaatsen voor kinderen van 4 tot 12 jaar oud. 

De kinderen zijn geplaatst in een basisgroep. Op vrijdag worden de groepen samengevoegd, omdat er dan in
totaal nooit meer dan twintig kinderen zijn. Op deze dagen wordt er een beroepskracht van Wolk 1 ingezet, en
een van Wolk 2. Verder komt het niet voor dat kinderen in een andere basisgroep worden opgevangen.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Op beide groepen zijn twee beroepskrachten ingezet bij minder dan twintig kinderen per
groep. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van september en de verklaringen van de beroepskrachten
constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal
opgevangen kinderen. 

De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: van 14:00 uur tot 18:00 uur en van 14:00 uur tot
18:30 uur, zonder pauze. Tijdens schoolvrije dagen werken zij van 8.15 tot 17.30 uur of van 9.00 tot 18.30 uur.
Zij pauzeren dan beurtelings 45 minuten. Met deze werktijden wordt er redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving
omtrent het afwijken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat er te allen tijde door minimaal drie beroepskrachten wordt geopend en afgesloten: twee van de
BSO en daarnaast nog meerdere beroepskrachten van het kinderdagverblijf van Kinderrijk in hetzelfde pand.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten (op locatie) 
- Gesprek met de leidinggevende (telefonisch, d.d. 9 september 2016) 
- Afschrift verklaring omtrent het gedrag (ontvangen op 14 september 2016) 
- Afschrift beroepskwalificatie (ontvangen op 14 september 2016) 
- Presentielijsten week 35 (ingezien op locatie) 
- "Pedagogische werkwijze Kindercampus Zuidas BSO", versie 29 januari 2016 (via www.kinderrijk.nl) 
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Ouderrecht

Informatie
De houder brengt de klachtenregeling (alsmede wijzigingen daarvan) en de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders: de klachtenregeling kan
worden gedownload via de website www.kinderrijk.nl. 

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin drie leden zitting hebben, van de BSO en van het KDV. 

De oudercommissie heeft op 27 september 2016 per e-mail laten weten erg tevreden te zijn over de BSO. Zij
geven aan dat er over alles wat wijzigt binnen de Zuidas, advies wordt gevraagd door de houder, wat het gevoel
geeft dat er meegedacht en meebeslist kan worden. Ook over het personeel is de oudercommissie zeer
tevreden: goed, kundig en met verschillende kwaliteiten. Er wordt voldoende personeel ingezet voor het aantal op
te vangen kinderen. De binnen- en buitenruimte beoordeelt de oudercommissie als erg mooi en kindvriendelijk, en
geconstateerd wordt dat de kinderen er enorm van genieten. Over de veiligheid en hygiëne zijn er geen zorgen.
Nu de groepen wat voller zitten, wordt er niet meer incidenteel samengevoegd. 

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een klachtenregeling ingesteld, te vinden 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.

Gebruikte bronnen:
- overzicht samenstelling van de oudercommissie en naam en contactgegevens van het lid dat de bso
vertegenwoordigt 
- website www.kinderrijk.nl (geraadpleegd op 12 september 2016) 
- klachtenregeling KinderRijk (ontvangen op 14 januari 2016) 
- website www.degeschillencommissie.nl (geraadpleegd op 12 september 2016) 
- e-mail van de een lid van de oudercommissie (ontvangen op 27 september 2016) 
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

Ouderrecht
 

Pedagogische praktijk

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

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de ouder daarvoor
vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode.

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is.
Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten
ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 uur en na
16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 uur 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.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum wordt ingezet, is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze bij 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.
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Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 
In een kindercentrum waar maximaal 50 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.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling is schriftelijk vastgelegd, 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 een bij de houder werkzame persoon 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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kindercampus Zuidas buitenschoolse opvang
KvK-vestigingsnummer : 000030464080
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 47
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : KinderRijk Buitenschoolse Opvang B.V.
Adres houder : Postbus 2027
Postcde en plaats : 1180 EA  Amstelveen
KvK-nummer : 34321115
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. E.A. Leyen, MSc.

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 06-09-2016
Opstellen concept inspectierapport : 26-09-2016
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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