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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 14 september 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

Tijdens de onderzoeksperiode heeft KinderRijk Buitenschoolse opvang B.V. samen met KinderRijk Dagopvang B.V.
een aanvraag tot overname ingediend. De organisatie is voornemens om alle soorten voorzieningen, zowel
dagopvang als buitenschoolse opvang in één vennootschap op te nemen. De naam van de verantwoordelijke
rechtspersoon wordt bij de overname gewijzigd in KinderRijk B.V. 

De managementstructuur, de bevoegdheden en de beleidsvoering blijft bij deze overname volledig gelijk. Om deze
reden is dit onderzoek tevens behandeld als een onderzoek na aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.62, eerste lid
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In dit onderzoek is beoordeeld of de kwaliteit van
de voorziening onder de nieuwe houder redelijkerwijs zal voldoen aan wet- en regelgeving. 

Overname, maar toch nieuwe vestiging 
Voor enkele van de voorzieningen van buitenschoolse opvang, waaronder de in dit onderzoek beoordeelde, is het
niet mogelijk om het KvK-vestigingsnummer over te dragen aan de nieuwe houder, ondanks dat er feitelijk wel
sprake is van een overname van de buitenschoolse opvang. Reden hiervoor is dat van de nieuwe houder al een
voorziening voor kinderopvang is geregistreerd op hetzelfde adres, namelijk het kinderdagverblijf. Het is niet
mogelijk om twee voorzieningen voor kinderopvang op één adres te registreren. Dit betekent dat de bestaande
vestiging per 1 januari wordt uitgeschreven uit het Nederlands Handelsregister, en de BSO-activiteiten (alsmede
de handelsnaam) worden ondergebracht bij het kinderdagverblijf. 

Omdat het LRKP-nummer is verbonden aan het KvK-vestigingsnummer, heeft dit tot gevolg dat een nieuw LRKP-
nummer moet worden toegekend aan de bestaande vestiging. 

Beschouwing
De organisatie 
KinderRijk is een organisatie met vijftien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Daarnaast heeft KinderRijk vijftien locaties voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Amsterdam en
Amstelveen 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 
KinderRijk buitenschoolse opvang Aalberselaan is een kindercentrum met vijf horizontale groepen. 
De leidinggevende is sinds april 2014 werkzaam op de locatie. Zij wordt sinds maart 2016 deels vervangen door
een interim-manager, die 34 uur per week aanwezig is voor zowel de BSO als het KDV. 
De beroepskrachten van de BSO zullen allen binnen twee jaar een training "interactievaardigheden" volgen, waar
video-interactiebegeleiding onderdeel van uitmaakt. 
Sinds mei is er een vacature bij de BSO. Deze wordt momenteel opgevuld door (zoveel mogelijk dezelfde)
beroepskrachten uit de vaste invalpool van KinderRijk. De week na het inspectiebezoek zal de vacature tijdelijk
worden opgevuld door een beroepskracht van de locatie, vertelt de interrimmanager. De BSO is voornemens om
meer sport- en spelactiviteiten aan te gaan bieden, en zoekt bij het invullen van de vacature naar iemand die daar
invulling aan kan geven. 

De sfeer in de groepen is prettig, en er wordt door de beroepskrachten goed aangesloten bij de verschillende
leeftijden van de kinderen. De kinderen krijgen veel ruimte om hun tijd zelf in te vullen, en er worden ook
regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals workshops en uitstapjes. De beroepskrachten handelen professioneel
en volgens protocol met betrekking tot de veiligheid en gezondheid. De vereiste beroepskracht-kind-ratio wordt
gehanteerd, maar het komt voor dat de maximaal toegestane groepsgrootte wordt overschreden. Hierover heeft
overleg en overreding plaatsgevonden, waarna de directeur kindcentra heeft verklaard dat dit niet meer zal
gebeuren. 

Oudercommissie 
De houder heeft een oudercommissie ingesteld waarin vier leden die de BSO vertegenwoordigen zitting hebben. 
De vertegenwoordiger van de oudercommissie (OC) heeft op 20 oktober 2016 per e-mail informatie gegeven
over de samenwerking met en de tevredenheid over de BSO. De toezichthouder geeft een samenvatting van het
oordeel van de oudercommissie. De vertegenwoordiger geeft aan dat het afgelopen jaar tweemaal om advies is
gevraagd, waarbij de OC niet altijd tevreden was over hoe de adviezen overgenomen werden. De OC laat verder
weten tevreden te zijn over het personeel en het pedagogisch handelen voor zover zij dat kunnen beoordelen
aan de hand van het welbevinden van de kinderen. De OC geeft ook ongevraagd advies over diverse
onderwerpen. In de oudercommissievergaderingen zijn het afgelopen jaar enkele incidenten besproken, waarvan
de opvolging niet altijd transparant en zichtbaar gevonden wordt. Hierdoor vindt de OC dat de
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controlemogelijkheden beperkt blijven. Op andere signalen wordt naar de beleving van de OC adequaat
gereageerd.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft geen overtredingen geconstateerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de vestiging ook na
de wijziging van rechtspersoon redelijkerwijs zal voldoen aan de kwaliteitseisen. De toezichthouder adviseert om
de aanvraag toe te wijzen en de voorziening vanaf 1 januari 2017 in het LRKP op te nemen. 

Nota bene: Gelet op de situatie zal GGD ondanks de wijziging van registratie deze situatie verder behandelen als
zijnde een overname. Dit houdt onder andere in dat het geldende risicoprofiel ook aan deze vestiging wordt
toegekend, en niet de eerste twee jaar een volledig onderzoek zal worden uitgevoerd.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is geobserveerd in twee groepen, tijdens de lunch, het koken, het voorbereiden van
een uitstapje en het vrij spelen. Op basis van deze observaties is geconstateerd dat er voldoende invulling wordt
gegeven aan de pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de emotionele veiligheid van de
kinderen, de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen en de
overdracht van normen en waarden. Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is
gebaseerd. 

Emotionele veiligheid 
De groepen Boven 1 en Boven 2 zijn op woensdagen structureel samengevoegd. Op de dag van het
inspectiebezoek gaan ze vanwege het warme weer naar het Amsterdamse Bos, maar vooraf wordt nog even
snel in de aula aan twee tafels geluncht. De sfeer is vrolijk, er worden grapjes gemaakt en er wordt ontspannen
met elkaar gepraat. Met de beroepskrachten wordt wat gestoeid, waarbij de beroepskrachten daar de sfeer voor
scheppen en het initiatief verder bij de kinderen ligt. Sommige kinderen delen hun ervaringen met de
beroepskrachten; de beroepskrachten reageren hier respectvol op en sluiten aan bij het niveau van het kind. De
kinderen lijken zich serieus genomen te voelen. 
De groepen Beneden 1 en 3 zijn ook samengevoegd op woensdag. Een aantal kinderen gaat koken met een
beroepskracht, een ander groepje kinderen is aan het spelen in de groepsruimte met de andere beroepskracht.
Ook hier is de sfeer gemoedelijk. De kinderen praten vrijuit, stellen vragen en willen graag helpen. Bij het koken
gelden duidelijke regels vanwege de veiligheid (niet bij de kookplaat want die is heet, handen wassen na het
breken van een rauw ei), maar bij het vrij spelen gelden veel minder regels en worden de behoeften van de
kinderen gevolgd, zoals met water in de zandbak spelen of rustig op de bank een boek lezen met een paar
kinderen. 

Persoonlijke competenties en de overdracht van normen en waarden 
De kinderen die aan het koken zijn, krijgen taken op basis van wat er moet gebeuren en op basis van hun
voorkeuren. De beroepskracht geeft aanwijzingen over bijvoorbeeld het snijden van prei, maar keurt niets af als
het wat anders uitvalt. Ze bedenken met elkaar hoe sommige taken het eerlijkst verdeeld kunnen worden, zoals
het toevoegen van acht eieren met zes kinderen en een volwassene. Hierbij worden de ideeën van de kinderen
zoveel mogelijk overgenomen. De oudere kinderen spreken elkaar aan op hun gedrag, bijvoorbeeld als een kind
niet opraapt wat hij laat vallen.

Gebruikte bronnen:
- Observaties (op locatie) 
- Gesprekken met beroepskrachten (op locatie) 
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
KinderRijk Dagopvang B.V. heeft een verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon (VOG RP) van 23 juni 2016.
De aanvraag is gedaan op 29 september 2016, dus de VOG RP is drie maanden en zes dagen voor de
aanvraagdatum afgegeven. De organisatie heeft echter verzocht om pas een nieuwe VOG RP aan te vragen na de
naamswijziging, zodat niet kan worden getwijfeld dat de VOG ook geldig is voor de organisatie na 1 januari 2017.
De organisatie heeft in de afgelopen jaren regelmatig en tijdig een nieuwe VOG RP aangeleverd, wegens
verhuizingen en de start van nieuwe locaties. De VOG RP zal onverwijld na de naamswijziging worden
aangevraagd en aan de toezichthouder worden verzonden. Om deze reden acht de toezichthouder het geen
risico voor de kwaliteit dat de VOG die bij de aanvraag is overgelegd ouder is dan twee maanden. 

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,
ofwel is afgegeven na 1 maart 2013 in verband met de continue screening. Deze beoordeling is gebaseerd op een
steekproef die gehouden is onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is
getreden, en onder het personeel dat op de dag van het inspectiebezoek werkzaam is.

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

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft vijf basisgroepen: Beneden 1, 2 en 3 voor kinderen van 4 tot 8 jaar en Boven 1
en 2 voor kinderen van 7 tot 12 jaar. In alle groepen worden volgens het beleidsplan maximaal twintig kinderen
opgevangen. 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. In deze groep wordt gegeten in de eigen groepsruimte. Bij andere
activiteiten zijn de kinderen vrij om zich aan te sluiten bij kinderen van de andere basisigroepen. Wel blijft er
onderscheid tussen de basisgroepen van beneden en van boven. 
Het kan gebeuren dat kinderen tijdelijk in een tweede basisgroep worden geplaatst, wanneer zijn of haar eigen
basisgroep vol zit. Dit gebeurt dan structureel, voor een vooraf met ouders overeengekomen periode. Ouders
geven hiervoor vooraf schriftelijk toestemming via een ondertekend formulier. 

Daarnaast is het zo, dat de school een andere definitie hanteert van onder- en bovenbouw dan de BSO. Hierdoor
zijn enkele kinderen van de bovengroepen op vrijdagmiddag al om 11.45 uur uit. Zij worden tot 14.45 uur
samengevoegd met een van de benedengroepen. Er is een beroepskracht die met deze kinderen beneden begint
en om 14.45 uur mee naar boven gaat. 

Wanneer een kind incidenteel een extra dag afneemt en de eigen basisgroep vol is, dan wordt hij of zij alleen met
vooraf gegeven schriftelijke toestemming van ouders in een andere basisgroep opgevangen. 

Op basis van de presentielijsten is geconstateerd dat op 1 en 22 september 2016 in groep Boven 1 eenentwintig
kinderen zijn opgevangen. De bovengroep vangt kinderen op van 7 tot 12 jaar en op deze twee data is er
daadwerkelijk één kind van 7 jaar oud aanwezig. Een basisgroep mag pas meer dan twintig kinderen opvangen
wanneer alle kinderen ouder zijn dan 8; anders is de maximaal toegestane groepsgrootte twintig kinderen. Door
op donderdagen drieëntwintig kinderen op de plaatsingslijst te zetten, neemt de houder structureel het risico dat
het kan voorkomen dat er meer dan twintig kinderen aanwezig zijn. Overigens wordt wel een derde
beroepskracht ingezet, waardoor de vereiste beroepskracht-kind-ratio niet wordt overtreden. 

De houder is in de gelegenheid gesteld om aan te tonen hoe deze overtreding wordt opgeheven, en hoe er in het
vervolg zorg gedragen wordt dat deze overtreding opgeheven blijft. Op 27 oktober 2016 heeft de directeur
kindcentra het volgende verklaard: 'Er worden alleen kinderen gepland op dagen waarvan we weten dat conform
de planning ook daadwerkelijk een plaats vrij zal komen. Kinderen die niet alle gewenste dagen geplaatst kunnen
worden blijven in dat geval met het 'restverzoek' op met een hoge voorrangscode op de wachtlijst staan.' Zij
verklaart dat in bovenbeschreven situatie sprake was van een samenloop van omstandigheden, en dat dit
inmiddels is opgelost.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Boven 1 worden namelijk vijf en in groep Boven 2 zes kinderen opgevangen door
elk één beroepskracht. In Beneden 3 worden zes kinderen opgevangen door één beroepskracht, en in Beneden 2
vijf kinderen door eveneens één beroepskracht. Beneden 1 is op woensdagen en vrijdagen gesloten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van week 33 tot en met 36 van 2016 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
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beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

De beroepskrachten hebben op schooldagen dagelijks de volgende werktijden. Op maandag, dinsdag en
donderdag van 14.30 tot 17.30 uur en van 14.30 tot 18.30 uur. Zij pauzeren dan niet. 
Op woensdag van 12.00 tot 18.30 uur, eveneens zonder pauze. 
Op vrijdag werken de beroepskrachten van de Benedengroepen van 11.45 tot 17.30 uur en van 11.45 tot 18.30
uur. De beroepskrachten van de Bovengroepen werken van 14.30 tot 17.30 uur en van 14.30 tot 18.30 uur. 

Op schoolvrije dagen hebben de beroepskrachten andere werktijden, namelijk: van 8.15 tot 17.30 uur of van
8.30 tot 18.30 uur. De beroepskrachten pauzeren, wanneer mogelijk, dertig minuten tussen 13.00 en 15.00 uur.
Op deze manier wordt er redelijkerwijs voldaan aan de eisen omtrent de inzet van beroepskrachten bij de
afwijking van de 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. 

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten (op locatie) 
- Gesprek met de vervangend leidinggevende (op locatie) 
- VOG RP van de houder (d.d. 23 juni 2016, ontvangen op 28 juni 2016) 
- Verklaringen van de houder (op 27 oktober 2016) 
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag 
- Afschriften beroepskwalificaties 
- Overzicht inzet beroepskrachten week 33 tot en met 36 
- Presentielijsten alle groepen, week 33 tot en met 36 
- Basisrooster 
- Telefoongesprek met de assistent-locatiemanager d.d. 11 en 18 oktober 2016 
- Overzicht van kinderen die op vrijdagen beneden beginnen en boven eindigen, per e-mail ontvangen op 11 en 18
oktober 2016 
- Pedagogische werkwijze, versie 29 januari 2016 (geraadpleegd via www.kinderrijk.nl op 12 oktober 2016) 
- Verklaring van de directeur kindcentra (ontvangen op 27 oktober 2016)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Tijdens het inspectiebezoek is de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid beoordeeld op basis van een
aantal onderwerpen rondom het gebruik van de keuken en etenswaren. 

Koelkast 
De temperatuur van de koelkasten en vriezer wordt dagelijks gemeten en genoteerd op een lijst die op de
betreffende apparaten hangt. Deze taak is toegewezen aan een van de vaste beroepskrachten. Uit de lijst blijkt
dat de temperatuur de afgelopen halve maand steeds tussen de 2 ºC en de 7 ºC is geweest. In de koelkast ligt de
voorraad etenswaren met de kortste houdbaarheid vooraan, zodat steeds datgene gepakt wordt wat als eerste
op moet. Dit is conform het beleid van KinderRijk. 

Allergieën 
Een van de kinderen die momenteel wordt opgevangen, heeft coeliakie en mag daarom niet in contact komen
met gluten. Dit staat op de stamkaart. In de grote keuken, die gebruikt wordt door school en de BSO, hangt een
lijst met bijzonderheden van de kinderen van de BSO aangaande het eten. In het kastje ernaast hangt een folder
met instructies over coeliakie: waar zitten gluten in, welke handelingen zijn nodig om kruisbesmetting te
voorkomen, enzovoort. Een beroepskracht vertelt dat alle collega's op de hoogte zijn, en dat eventuele invallers
's ochtends door de vaste collega worden ingelicht van deze en andere bijzonderheden. Het kind heeft zelf altijd
brood en beleg mee, en de keren dat er toch iets gezamenlijks gegeten wordt, zijn de beroepskrachten en het
kind goed op de hoogte van wat ze moeten doen. Uit de verklaringen van beide beroepskrachten die hierover
verteld hebben, blijkt voldoende samenhang om de risico's te reduceren, maar er is geen geschreven beleid over
het voorkomen van allergische reacties. Om te waarborgen dat iedereen weet hoe te handelen bij een kind met
een allergie, dient hierover beleid te worden opgesteld. Wel is er een werkinstructie over hoe te handelen bij ziekte
en medische calamiteiten. Een lid van de oudercommissie vertelt dat de oudercommissie heeft geadviseerd alle
beroepskrachten een EHBO-training te laten volgen. 

Keuken 
Tijdens het inspectiebezoek wordt met een aantal kinderen in de keuken een quiche gemaakt. De kinderen krijgen
taken bij het voorbereiden: snijden, mengen, kloppen. Na het voorbereiden moeten de groenten gebakken
worden en gaat de quiche in de oven. De kookplaat is zo hoog dat kleine kinderen niet in contact kunnen komen
met de warmte ervan, maar de oven is geplaatst onder het aanrecht. Zodra de oven, maar ook de kookplaat
aangaan, worden er duidelijke afspraken met de kinderen gemaakt over waar ze mogen komen; op voldoende
afstand van oven en kookplaat. Het handelen van de beroepskrachten reduceert de risico's bij het gebruik van de
keuken. 
Een andere afspraak die gemaakt is ten behoeve van de veiligheid, is dat kinderen hun handen bij de kinderkranen
wassen en niet in de keuken. De kinderkranen (in de toiletruimtes) hebben een temperatuurbegrenzer. Ook hier is
het handelen de beroepskrachten er voldoende op gericht om ongelukken te voorkomen. 
In het locatiespecifieke beleid van BSO Aalberselaan ontbreken enkele zaken, waaronder de afspraken over de
oven en het gebruik van de kraan. Dit dient nog te worden aangevuld. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Elk jaar wordt de meldcode besproken in een
teamvergadering. Hierbij komen vooral de signalen en de stappen aan bod. De beroepskracht bij wie navraag is
gedaan, kan meerdere signalen noemen uit verschillende categorieën (onder andere psychosociaal, medisch) en
stelt dat veel signalen zowel op mogelijke ontwikkelingsproblemen zouden kunnen wijzen als op mogelijke
kindermishandeling.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten (op locatie) 
- Document "Werkinstructie handelwijze bij ziekte, medicijnverstrekking en medisch handelen", versie 27
november 2014 (per e-mail ontvangen op 28 september 2016) 
- Document "Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne", versie 4 februari 2015 (reeds in bezit) 
- Pedagogische werkwijze BSO Aalberselaan, versie 29 januari 2016 (geraadpleegd via www.kinderrijk.nl op 12
oktober 2016) 
- E-mailwisseling met een lid van de oudercommissie
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
Alle ruimtes zijn passend ingericht voor de leeftijd van de kinderen. Zo beschikken de Bovengroepen over
handvaardigheidsmateriaal, een hoek waar de kinderen zich kunnen terugtrekken, tv kijken of computerspellen
kunnen doen en divers knutselmateriaal. Er staan lange tafels en banken om aan te eten, spelletjes te doen, te
lezen of te relaxen. Er zijn voldoende gezelschapsspellen en boeken aanwezig. Op het dakterras staan ligstoelen
en picknickbanken. 
De Benedengroepen zijn ingericht voor jongere kinderen. Er staat een lange hoge tafel waaraan gegeten of
geknutseld wordt, een bank waarop de kinderen met elkaar kunnen kletsen of een boek lezen, er zijn
verkleedkleren, divers speelmateriaal, gezelschapsspellen, boeken en een krijtbord. Groep Beneden 2 heeft nog
een aangrenzende nevenruimte met een televisiescherm waarop kinderen computerspelletjes kunnen spelen of
zich een beetje kunnen terugtrekken. Groep Beneden 1 deelt de groepsruimte met de halve-dagopvang van
KinderRijk. In deze ruimte bevindt zich een vide waarop de kinderen kunnen spelen. 

De oudercommissie heeft aangegeven zich kritisch te hebben uitgesproken over deze ruimte als groepsruimte
voor de buitenschoolse opvang. Over de overige ruimtes zegt de oudercommissie tevreden te zijn, maar er zijn
wel zorgen over de uitbreiding van het aantal op te vangen kinderen, met name in verband met de kwaliteit van
het binnenmilieu.

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het schoolplein van basisschool Rembrandt. Het schoolplein is
aangrenzend aan het gebouw en te allen tijde beschikbaar voor de kinderen. Op het schoolplein is een zandbak, er
staat een klimtoestel met een glijbaan en er is los materiaal voor in de zandbak, er zijn fietsen, steppen, ballen
waar de kinderen mee kunnen spelen. Grenzend aan het speelplein bevindt zich een voetbalveldje.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- E-mailwisseling met een lid van de oudercommissie
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over (wijzigingen van) de klachtenregeling; deze kan gedownload worden via de
eigen website.

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin vier leden die de BSO vertegenwoordigen zitting hebben.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft op de eigen website een klachtenregeling ingesteld voor zowel ouders als de oudercommissie. 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:
- Contactgegevens van een van de leden van de oudercommissie (ontvangen per e-mail op 28 september 2016) 
- E-mailbericht van een van de leden van de oudercommissie (ontvangen op 20 oktober 2016) 
- Website www.kinderrijk.nl (geraadpleegd op 18 juli 2016) 
- Klachtenregeling KinderRijk (ontvangen op 14 januari 2016) 
- Website www.degeschillencommissie.nl (geraadpleegd op 26 januari 2016) 
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

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 verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college
van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
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.
De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de onderneming is
niet ouder dan twee jaar.

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.

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
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Veiligheid en gezondheid
 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

 

 

omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

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 houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
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 bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Binnenspeelruimte

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

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.

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; 
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b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk buitenschoolse opvang Aalberselaan
KvK-vestigingsnummer : 000027137937
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 110
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. S. Pieterson

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amstelveen
Postadres : Laan Nieuwer-Amstel 1
Postcode en plaats : 1182 JR  AMSTELVEEN

Planning

Datum inspectiebezoek : 14-09-2016
Opstellen concept inspectierapport : 31-10-2016
Zienswijze houder : 07-11-2016
Vaststellen inspectierapport : 07-11-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 11-11-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 11-11-2016

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

De houder heeft afgezien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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