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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 9 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. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

Naar aanleiding van een steekproef is extra onderzoek verricht naar de kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid
en gezondheid. Vanwege nieuwe wet- en regelgeving is ook onderzoek verricht naar het pedagogisch beleid met
betrekking tot signaleren van en doorverwijzen bij bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere
problemen en tevens naar het ouderrecht.

Beschouwing
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 
KinderRijk halve-dagopvang (HDO) Asserring bevindt zich in een gebouw waar ook een kinderdagverblijf en een
buitenschoolse opvang van de organisatie zijn gevestigd. De HDO heeft een groepsruimte op de begane grond in
het gedeelte van het gebouw waar ook de buitenschoolse opvang is gevestigd. Met het kinderdagverblijf is geen
verbinding. Naast de groepsruimte is er een speellokaal dat de HDO deelt met de buitenschoolse opvang. Ook de
ruime buitenruimte die grenst aan de groepsruimte deelt de HDO met de buitenschoolse opvang. 

De HDO bestaat uit één groep en biedt plaats aan maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud.
Het afgelopen jaar heeft een wisseling plaatsgevonden in het team: twee van de vaste beroepskrachten werken
al langere tijd op de HDO, de derde is in februari 2016 begonnen, maar werkte wel al langer voor KinderRijk. De
leidinggevende is al vier jaar werkzaam en is vier dagen per week aanwezig op kantoor bij het kinderdagverblijf. 

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 is specifiek voor deze
locatie een pedagogische werkwijze opgesteld. 

Sinds juli 2015 dient het pedagogisch beleidsplan aan twee nieuwe eisen met betrekking tot bijzonderheden in de
ontwikkeling van kinderen of andere problemen te voldoen. Ten eerste dient, in duidelijke en observeerbare
termen, de wijze te worden beschreven waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de
ontwikkeling van kinderen signaleren en hoe zij ouders doorverwijzen naar passende instanties. De pedagogische
werkwijze van HDO Asserring beschrijft onder meer welk kindvolgsysteem wordt gebruikt (namelijk Welbevinden
in Situaties), welke aanvullende observatieformulieren kunnen worden gebruikt, en dat de locatiemanager bij
zorgen altijd dient te worden ingelicht. 
Ten tweede dient het beleidsplan in duidelijke en observeerbare termen de wijze te beschrijven waarop
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke
wijze zij daarbij ondersteund worden. Hierover wordt in de pedagogische werkwijze onder meer beschreven dat
de locatiemanager bereikbaar is voor overleg over individuele kinderen en dat tijdens teamoverleg en
kindbesprekingen afgestemd wordt over de beste aanpak.

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is geobserveerd in de enige groep van de HDO, de Koekiemonsters. De
beroepskrachten geven tijdens het inspectiebezoek voldoende invulling 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 
Tijdens het inspectiebezoek zijn er twaalf kinderen aanwezig. Zij zijn ontspannen aan het spelen, alleen, met zijn
tweeën of in een grotere groep op de grond, aan tafel, in de vensterbank, of in de huishoek. Op eigen initiatief
wordt gewisseld van activiteit of speelmaatje. De kinderen helpen elkaar, bijvoorbeeld bij moeilijke puzzels. Door
alle kinderen wordt rustig gepraat. Bij het ophalen van een kind wordt tijd gemaakt voor de overdracht, waarbij
verteld wordt wat er wel en niet goed ging. 
Op de dag van het bezoek zijn er twee kinderen aan het wennen. Een kind is er voor het eerst, de moeder en
grootmoeder zijn mee. Een van de beroepskrachten voert een gesprek met moeder, waarbij de gegevens
worden gecontroleerd over onder meer bereikbaarheid van ouders en wetenswaardigheden over het kind. Na dit
half uur gaan moeder en grootmoeder weg en blijft het kind nog een uur zelfstandig in de groep. Een
beroepskracht gaat samen met het kind uitzwaaien en probeert daarna de aandacht van het kind op iets anders
te richten. Ze doet daartoe verschillende voorstellen. Het kind is niet erg verdrietig maar duidelijk minder
ontspannen dan toen haar moeder er nog was. De beroepskracht reageert sensitief. De beroepskracht vertelt aan
de toezichthouder dat er op basis van dit eerste uur afspraken worden gemaakt met ouders over hoe de verdere
wenperiode eruit zal gaan zien. Hierbij is leidend hoe snel het kind zich vertrouwd en op zijn gemak voelt; de
lengte van de wenperiode kan derhalve variëren. Ook verschilt het per kind hoe vaak en hoe lang ouders worden
uitgenodigd om in de groep te blijven om hun kind te ondersteunen. Deze aanpak wordt bevestigd doordat het
andere nieuwe kind, dat er al twee weken is, vandaag na een halve ochtend wordt opgehaald door een ouder
omdat het kind nog moeilijk kan wennen. 

Persoonlijke en sociale competenties 
De kinderen kunnen vrij kiezen waar ze mee willen spelen. De beroepskrachten blijven op sommige momenten op
enige afstand. Dit bevordert de fantasie van kinderen en het leren zelf problemen op te lossen. Op andere
momenten sluiten de beroepskrachten aan bij het spel van de kinderen, bijvoorbeeld door op een lage stoel in de
huishoek te gaan zitten, waardoor ze wat verdieping kunnen geven aan het spel. 
Wanneer een beroepskracht hoort dat een kind een ander kind plaagt, gaat ze erbij zitten. Ze benoemt wat ze
hoort en vraagt wat er aan de hand is. Het blijkt dat een kind mee wil spelen maar niet wordt toegelaten. De
beroepskracht verwoordt hoe dit moet voelen, en doet een suggestie voor een oplossing. De kinderen nemen
deze suggestie over, waarna ze gezamenlijk verder spelen. 
De beroepskrachten helpen kinderen bij materiaal dat ze nog niet onder de knie hebben door uit te leggen of
aanwijzingen te geven; ze nemen het spel niet over.

Gebruikte bronnen:
- "pedagogische werkwijze HDO Asserring", (versie 1 juni 2016, geraadpleegd op 12 september 2016 via
www.kinderrijk.nl) 
- observaties (op locatie) 
- gesprekken met de beroepskrachten (op locatie) 
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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.
Beoordeeld is de verklaring omtrent het gedrag van de beroepskracht die sinds het laatste reguliere
inspectiebezoek op deze locatie is komen werken, maar al veel langer bij KinderRijk werkt.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Beoordeeld is het diploma van de beroepskracht die sinds het laatste
reguliere inspectiebezoek op deze locatie is komen werken.

Opvang in groepen
De HDO bestaat uit één stamgroep, de Koekiemonsters. In de groep worden maximaal zestien kinderen
opgevangen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Het team bestaat uit drie vaste beroepskrachten, van wie er één
sinds februari 2016 en twee al langere tijd op de groep Koekiemonsters werken.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Door twee beroepskrachten worden namelijk elf kinderen opgevangen. Een twaalfde kind
komt, deels onder begeleiding van een ouder, anderhalf uur wennen. 

Op basis van de presentielijst van september 2016 en de verklaringen van de beroepskrachten en de
leidinggevende over de werkroosters van het personeel, constateert de toezichthouder dat ook in deze periode
voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, aangezien er altijd met twee
beroepskrachten wordt geopend en afgesloten. Daarnaast zijn gedurende de opvang altijd collega's van het
kinderdagverblijf aanwezig. 

De leidinggevende is vier dagen per week aanwezig op de locatie, en de vijfde dag telefonisch bereikbaar. Locatie
Asserring vormt samen met de locaties Maalderij en Schweitzerlaan een cluster, waarvan de leidinggevenden ook
altijd bereikbaar zijn wanneer de leidinggevende van de locatie niet aanwezig is. Deze kunnen in geval van een
calamiteit binnen 15 minuten aanwezig zijn. De beroepskrachten zijn geïnformeerd over deze regeling.

Gebruikte bronnen:
- gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende 
- afschrift verklaring omtrent het gedrag 
- afschrift beroepskwalificatie 
- presentielijsten 1 tot en met 9 september 2016 
- pedagogisch beleidsplan, versie 1 juni 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
twee onderwerpen. Met betrekking tot veiligheid is gefocust op de nieuwe buitenruimte en met betrekking tot
gezondheid op de maatregelen die worden getroffen bij zon en hitte. 

Buitenruimte 
De buitenruimte is een afgesloten natuurtuin. De tuin wordt aan twee zijden begrensd door het gebouw van
KinderRijk, aan een zijde door een muur en aan de vierde zijde door een hek. De tuin wordt gebruikt door de
halve-dagopvang, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. De tuin heeft verschillende onderdelen, zoals
een zandbak, gras en een klimgedeelte. Het middengedeelte is omgeven door bomen, waardoor er voldoende
beschutting is tegen de zon. De tuin is nog niet helemaal klaar maar oogt nu al erg uitnodigend voor kinderen. De
beroepskracht vertelt dat er geen val- of andere ongelukken zijn gebeurd sinds de aanleg van de nieuwe tuin. 
De eerste fase van de aanleg heeft plaatsgevonden de zomervakantie van 2016. Na de tweede en laatste fase
van de aanleg van de tuin, eind september 2016, zal een risico-inventarisatie veiligheid worden gemaakt. Wel is er
een vergadering geweest met beroepskrachten van de hdo, de bso en het kdv, over de tuin waarin met
betrekking tot de veiligheid werkafspraken over het toezicht zijn gemaakt, namelijk over de waterbaan en over
het naar binnen lopen van kinderen bij andere groepen. De waterbaan zal alleen gebruikt worden als de kinderen
van de hdo al naar huis zijn. Deze informatie is vastgelegd in de notulen. 

Zon en hitte 
Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij goed weten hoe ze moeten handelen bij zon en hitte. Zij
bieden dan extra drinken aan en de kinderen worden zoveel mogelijk met rustige activiteiten in de schaduw
gehouden. De beroepskrachten gaan dan bijvoorbeeld picknicken met de kinderen op het terras waar de
groepsruimte op uitkomt. Hier is vanwege de ligging van het gebouw in de ochtend nog geen zon. In de
groepsruimte wordt het door de ligging van het gebouw ook nooit echt warm in de ochtenduren. De deur naar de
tuin kan de hele ochtend openstaan, omdat er een hekje voor is geplaatst. Het insmeren met zonnebrandcrème
wordt zoveel mogelijk aan ouders overgelaten; veel ouders smeren hun kind al in voordat ze hen brengen, voor
andere ouders wordt een fles zonnebrandcrème op tafel gezet aan het begin van de dag. De beroepskrachten
handelen in lijn met de werkafspraken omtrent warm weer van KinderRijk.

Gebruikte bronnen:
- gesprekken met de beroepskrachten (tijdens het inspectiebezoek) 
- gesprek met de leidinggevende (telefonisch, d.d. 15 september 2016) 
- plan van aanpak "Wat doen we bij warm weer" (reeds in bezit van de GGD) 
- relevante passage uit de notulen van het overleg van september 2016, (ontvangen op 21 september 2016)

KinderRijk Halve Dagopvang Asserring - Jaarlijks onderzoek 09-09-2016 7/12



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
gedownload worden via de website www.kinderrijk.nl.

Oudercommissie
Bij KinderRijk is een centrale oudercommissie (de ouderraad) actief. Deze oudercommissie krijgt adviesaanvragen
met betrekking tot het algemene beleid voorgelegd. Daarnaast is er op deze locatie een oudercommissie actief
waarin vier leden zitting hebben. De toezichthouder heeft op 21 september 2016 via e-mail contact gezocht met
de voorzitter van de oudercommissie, maar heeft geen reactie ontvangen. 

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 zij na dit traject alsnog een
klacht hebben, staat beschreven dat zij deze schriftelijk kunnen indienen 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:
- website www.kinderrijk.nl (geraadpleegd op 12 september 2016) 
- klachtenregeling KinderRijk (ontvangen op 12 september 2016) 
- website www.degeschillencommissie.nl (geraadpleegd op 12 september 2016) 
- overzicht leden van de oudercommissie (ontvangen op 21 september 2016) 
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid
 

Pedagogisch beleidsplan

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 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.

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
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. 

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.
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Ouderrecht
 

 

 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Informatie

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 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.

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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk Halve Dagopvang Asserring
KvK-vestigingsnummer : 000025037226
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 16
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 :

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 09-09-2016
Opstellen concept inspectierapport : 26-09-2016
Zienswijze houder : 06-10-2016
Vaststellen inspectierapport : 07-10-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 07-10-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 07-10-2016

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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