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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 24 oktober 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

Voorafgaand aan het onderzoek 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 B.V. op te nemen. De naam van de organisatie en rechtspersoon
wordt op dat moment gewijzigd naar 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 op grond van artikel a.62, eerste lid van
de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hierbij is de beoordeling van de actuele kwaliteit van de
voorziening meegenomen als beoordeling of de nieuwe houder redelijkerwijs zal gaan voldoen. 

overname, maar toch nieuwe vestiging 
Voor enkele van de voorzieningen voor buitenschoolse opvang, waaronder deze, 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 deze 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 moet worden uitgeschreven uit
het Nederlands Handelsregister, en de BSO-activiteiten 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 
Buitenschoolse opvang Benderslaan bevindt zich in het hoofdgebouw van basisschool Het Palet waar de midden-
en bovenbouwklassen gevestigd zijn. De locatie bestaat uit één basisgroep waarin maximaal achttien kinderen in
de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar worden opgevangen. Ten tijde van het inspectiebezoek zijn tijdens
opvangdagen maximaal zeven kinderen aanwezig. 
Het team op de buitenschoolse opvang bestaat uit twee beroepskrachten. Zij zijn gedurende opvangdagen beiden
aanwezig. De locatiemanager zal minimaal één dag(deel) per week aanwezig zijn op de locatie. Zij is ook
locatiemanager van drie andere locaties van KinderRijk, namelijk halve dagopvang Benderslaan, halve dagopvang
Linde en buitenschoolse opvang Linde. 

De buitenschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en gedurende schoolvrije dagen. De
groepsruimte wordt gedeeld met de gelijknamige halve dagopvanggroep die dagelijks tot ongeveer 13.00 uur in
de groepsruimte aanwezig is. Doordat er op de buitenschoolse opvang jonge kinderen worden opgevangen, kan
veel spelmateriaal gezamenlijk worden gebruikt. 
Gedurende schoolvrije dagen worden de kinderen van de buitenschoolse opvang tot 13.00 uur opgevangen in de
gymzaal of een klaslokaal van groep 3 (in het hoofdgebouw van de basisschool). Dit is vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst met de directeur van de basisschool. 
Het schoolplein van het hoofdgebouw en het schoolplein van de dependance van de basisschool worden gebruikt
om buiten te spelen. De gymzaal wordt ook gebruikt voor activiteiten door de buitenschoolse opvang.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft geen overtredingen geconstateerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de vestiging
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. Omdat er feitelijk sprake is van een overname,
adviseert de toezichthouder om tegelijkertijd KinderRijk buitenschoolse opvang Benderslaan, met het LRKP-
nummer (142829912) dat geregistreerd is op ditzelfde adres uit te schrijven uit het LRKP. 

Overigens zal de 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 wordt uitgevoerd. Omdat deze locatie in exploitatie is sinds 28
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augustus 2016, is voor deze locatie nog geen risicoprofiel opgesteld.
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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 aanvullende pedagogische werkwijze opgesteld. 

In het onderzoek na aanvraag, d.d. 26 juli 2016, is beoordeeld dat de inhoud van het pedagogisch beleidsplan
observeerbaar en duidelijk is beschreven. In dat onderzoek is beoordeeld dat het pedagogisch beleidsplan voldoet
aan de voorwaarden. 

Gedurende dit inspectiebezoek blijkt dat de werkwijze van de basisgroep die is opgenomen in het beleidsplan niet
overeenkomt met de praktijk. Zo is de werkwijze gedurende schoolvrije dagen gewijzigd. Tevens blijkt dat de
buitenschoolse opvang gebruikmaakt van een andere buitenruimte. 
De locatiemanager is in de gelegenheid gesteld om het pedagogisch beleidsplan aan te passen en heeft het
aangepaste beleidsplan op 31 oktober 2016 aan de toezichthouder gestuurd. In de pedagogische werkwijze is nu
de juiste werkwijze beschreven. Zo is opgenomen wat de dagindeling is tijdens schooldagen en tijdens schoolvrije
dagen. Tijdens schoolvrije dagen worden kinderen tot 13.00 uur of in de gymzaal van de basisschool of in het
klaslokaal van groep 3 opgevangen. Tevens is opgenomen dat zowel de buitenruimte bij het hoofdgebouw als de
buitenruimte bij de dependance kunnen worden gebruikt om buiten te spelen. 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet hiermee aan de voorwaarden.

Pedagogische praktijk
Uit de observaties van het handelen van de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende uitvoering geven aan de
pedagogische basisdoelen. Tevens wordt voldoende uitvoering gegeven aan het pedagogisch beleid. Hieronder zijn
enkele voorbeelden gegeven waarop dit oordeel gebaseerd is. 

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten hanteren een dagindeling met vaste rituelen. Zo mogen de kinderen voordat zij uit school
komen eerst nog even vrij spelen. Dan volgt het fruitmoment waar de kinderen mogen kiezen of zij water willen
drinken of 'toverdrank' (water met stukjes fruit zoals bijvoorbeeld sinaasappel). Rond 17.00 uur gaan de kinderen
weer eten en krijgen zij een cracker of soepstengel met bijvoorbeeld humus of pindakaas. 
Op de buitenschoolse opvang zijn twee vaste beroepskrachten werkzaam. Zij zijn bekend bij de kinderen en
andersom. Dit blijkt wanneer de beroepskrachten het schoolplein oplopen waar de kinderen buiten spelen: zij
krijgen een warm onthaal en worden enthousiast begroet. De beroepskrachten kennen de kinderen en hun
bijzonderheden en geven hen waar nodig extra persoonlijke aandacht. Zo is er een kind dat op sommige
momenten nog in de broek kan plassen. De beroepskrachten letten hierop en laten het kind regelmatig naar het
toilet gaan. 

Ontwikkeling van de persoonlijke competenties 
Uit het handelen van de beroepskrachten blijkt dat zij, conform het beleid van KinderRijk, kindvolgend werken en
leeftijdsadequate activiteiten aanbieden. Gedurende het fruit eten bedenkt een van de kinderen dat het leuk is om
zijn fruit aan een satéprikker te rijgen. De beroepskrachten laten de kinderen dit doen en doen zelf enthousiast
mee. Tevens gaan zij samen met de kinderen tellen hoeveel fruit er aan de satéprikker zit. Ook vragen zij hoeveel
er nog overblijft wanneer een kind een stuk fruit heeft opgegeten. 
Na het fruit eten, stellen de beroepskrachten voor om te gaan verven of buiten te gaan spelen. De kinderen zijn
echter bezig met een fantasiespel waarbij zij spelen dat de handpop 'Dikkie Dik' jarig is en willen dit spel blijven
spelen. De beroepskrachten sluiten hierop aan en een van hen speelt het fantasiespel mee. Samen wordt er
gezongen voor de handpop 'Dikkie Dik', eten zij taart en geven zij cadeaus (een zelfgemaakte tekening
bijvoorbeeld). De kinderen gaan op in het fantasiespel en hebben zichtbaar plezier. 
Op de buitenschoolse opvang worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er in de vakantie een
'speeltuinen-speurtocht' georganiseerd. Elk kind mocht een speeltuin in de beurt uitkiezen waar ze heen gingen.
Aan de hand van een formulier met afbeeldingen van verschillende speeltoestellen of natuur die in deze speeltuin
aanwezig was, mochten de kinderen laten weten of zij dit leuk vonden of niet leuk. Tevens worden er veel foto's
gemaakt tijdens activiteiten. Deze worden uitgeprint voor de kinderen. Elk kind heeft een eigen fotoboek waarin
het de eigen foto's mag doen. Veel foto's zijn ook versierd met glitters en plakplaatjes. Wanneer het fotoboek vol
is, mogen de kinderen dit mee naar huis nemen. 

Ontwikkeling van de sociale competenties 
De kinderen krijgen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van sociale competenties te komen doordat de
beroepskrachten de kinderen begeleiden in het maken van contact. Een kind komt naar een beroepskracht toe en
zegt dat een ander kind een snottebel heeft. De beroepskracht geeft het kind een doos met tissues en zegt dat
kind mag gaan vragen aan het andere kind of zij een tissue wil. 
Tevens worden de sociale competenties tijdens het fantasiespel gestimuleerd. De kinderen leren om de beurt hun
cadeau te geven, samen te kiezen welke liedjes ze zingen en ook leren zij op elkaar te wachten. 
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Overdracht van normen en waarden 
Er zijn duidelijke regels op de buitenschoolse opvang die bekend zijn bij de kinderen. Zo zijn er tijdens het ophalen
van de kinderen uit school verschillende 'stopplekken' waar er kort gestopt dient te worden. Tevens verbeteren de
kinderen elkaar: als een kind rent in de gang zegt een andere kind dat het niet mag rennen op de gang.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten en de locatiemanager 
- Telefoongesprek met de locatiemanager d.d. 25 oktober 2016 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk buitenschoolse opvang Benderslaan versie 11 augustus 2016, reeds in bezit
van de GGD en website (www.kinderrijk.nl) geraadpleegd op 25 oktober 2016 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk buitenschoolse opvang Benderslaan versie 28 oktober 2016, ontvangen op
31 oktober 2016 
- Document gebruik gymzaal BSO Benderslaan geen versienummer of datum, reeds in bezit van de GGD 
- Inspectierapport onderzoek na aanvraag d.d. 26 juli 2016
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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 of de VOG na 1 januari 2017 ook geldig is voor de organisatie.
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.
Deze beoordelingbetreft de twee vaste beroepskrachten en de invalkrachten die sinds de exploitatie, d.d. 28
augustus 2016, 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 betreft de twee vaste beroepskrachten en de invalkrachten
die sinds de exploitatie, d.d. 28 augustus 2016, zijn ingezet.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang bestaat uit één basisgroep waarin maximaal achttien kinderen in de leeftijd van 4 tot 8
jaar worden opgevangen. De basisgroep is alleen op maandag, dinsdag, donderdag en gedurende schoolvrije
dagen geopend. Op woensdag en vrijdag is de buitenschoolse opvang gesloten.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep worden namelijk vijf kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. Op de
drukste dag worden bij de buitenschoolse opvang maximaal zeven kinderen opgevangen. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 29 augustus tot en met 24 oktober 2016 en de
bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

Gedurende opvangdagen hebben de beroepskrachten de volgende werktijden: van 14.30 tot 18.30 uur. Zij
pauzeren niet. 
Op studiedagen en gedurende schoolvrije dagen werken zij van 8.15 tot 18.30 uur en pauzeren zij beurtelings 45
minuten. 
Met deze werktijden wordt 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 aangezien te allen tijde twee
beroepskrachten worden ingezet. In geval van een calamiteit is een achterwachtregeling vastgelegd. De
locatiemanager is dan achterwacht. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de achterwachtregeling.

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

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- VOG RP van de houder d.d. 23 juni 2016, ontvangen op 28 juni 2016 
- Verklaringen van de houder op 27 oktober 2016 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Telefoongesprek met de locatiemanager d.d. 25 oktober 2016 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, reeds in bezit van de GGD en ontvangen op 31 oktober
2016 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, reeds in bezit van de GGD en ontvangen op 31 oktober 2016 
- Overzicht inzet beroepskrachten van 28 augustus tot en met 24 oktober 2016, ingezien op de locatie tijdens
het inspectiebezoek 
- Presentielijsten per groep van 28 augustus tot en met 24 oktober 2016, ingezien op de locatie tijdens het
inspectiebezoek 
- Pedagogisch werkwijze KinderRijk buitenschoolse opvang Benderslaan versie 28 oktober 2016, ontvangen op
31 oktober 2016
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op 31 oktober 2016 is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Dit is gedaan met behulp van
de digitale Risicomonitor. In de risico-inventarisatie zijn de veiligheidsrisico's geïnventariseerd voor alle ruimtes
waar de kinderen kunnen komen, dit is gedaan op de thema's: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknellingen, botsen, stoten, steken en snijden. 
De veiligheidsrisico's voor het klaslokaal van groep 3 waar de buitenschoolse opvang gedurende studiedagen en
vakanties (in de ochtenden) gebruik van kan maken en de risico's voor het klaslokaal in de dependance zijn nog
niet geïnventariseerd. Deze lokalen zijn echter nog niet gebruikt door de buitenschoolse opvang. Wanneer de
lokalen in gebruik zullen worden genomen, zullen de veiligheidsrisico's worden geïnventariseerd. 

De risico-inventarisatie gezondheid beschrijft alle gezondheidsrisico's op de thema's: overdracht van
ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en (het uitblijven van) medisch handelen. Net als in het onderzoek na
aanvraag, d.d. 26 juli 2016, merkt de toezichthouder op dat er slechts één risico-inventarisatie gezondheid is
opgesteld voor zowel de halvedagopvang als de buitenschoolse opvang waardoor ook risico's zijn opgenomen die
niet gelden voor de buitenschoolse opvang. Zo zijn er gezondheidsrisico's met betrekking tot het verschonen van
kinderen en het gebruik van fopspenen opgenomen. Dit kan in de praktijk leiden tot verwarring. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is vastgelegd in de organisatiebrede werkinstructie 'veiligheid, gezondheid en
hygiëne, verschillende protocollen, de huisregels en het document 'locatie informatie'. Ook is er een apart
document opgesteld waarin de werkafspraken met betrekking tot het gebruik van de gymzaal zijn opgenomen. In
de groepsruimte staat een calamiteitenmap en een groene map met daarin de werkinstructies. Eén keer in de
maand vindt er een overleg plaats met de beroepskrachten en de locatiemanager. Hierin worden onderdelen van
het veiligheids- en gezondheidsbeleid besproken. 
De toezichthouder merkt op dat de beroepskrachten niet in alle gevallen op de hoogte zijn van de maatregelen in
het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Zo blijkt dat zowel de locatiemanager als de beroepskrachten niet op de
hoogte zijn van de binnentemperatuur die zij dienen aan te houden in de groepsruimte. Wel weten zij de
werkafspraken hieromtrent te vinden in de map in de groepsruimte. Tevens verklaren de beroepskrachten dat er
geen afspraken zijn met betrekking tot het schoonmaken van de koelkast en ook is het calamiteitenplan niet
volledig ingevuld. De locatiemanager is in de gelegenheid gesteld om binnen de onderzoekstermijn aan te tonen
dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en heeft hier op
31 oktober 2016 door een e-mailbericht te sturen gehoor aan gegeven. In de bijlage van het e-mailbericht zijn
notulen van een teamoverleg van 31 oktober 2016 opgenomen. Hieruit blijkt dat bovengenoemde punten zijn
besproken. Zo is besproken wat de taakverdeling is tussen de halvedagopvang en de buitenschoolse opvang voor
wat betreft het schoonmaken en het registreren van de koelkasttemperatuur. 

Ongevallen worden geregistreerd op een ongevallenregistratieformulier. Hierbij worden de aard en plaats van het
ongeval, het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen
beschreven. 

De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van thema's. Op het gebied van
de veiligheidsrisico's is gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken omtrent het ophalen van de kinderen
en het uitstapjesbeleid. Op het gebied van de gezondheidsrisico's heeft de toezichthouder gelet op kennis van de
werkafspraken omtrent de handhygiëne en het binnenmilieu. 

Veiligheid 
Ophalen van de kinderen 
De werkafspraken met betrekking tot het ophalen van de kinderen zijn opgenomen in de huisregels van de
locatie. Gedurende het inspectiebezoek blijkt dat deze niet geheel overeenkomen met de praktijk. Doordat er nog
maar weinig kinderen op de buitenschoolse opvang worden opgevangen wordt er bijvoorbeeld niet gewerkt met
een evacuatiekoord. Ook krijgen de kinderen tijdens het ophalen geen hesje aan. De houder is in de gelegenheid
gesteld om deze werkafspraken te wijzigen en heeft de gewijzigde afspraken op 31 oktober 2016 aan de
toezichthouder gestuurd. In het document 'Locatie Informatie BSO Benderslaan' zijn nu alle werkafspraken
opgenomen met betrekking tot het ophalen van de kinderen. 
Tijdens het inspectieonderzoek worden de veiligheidsrisico's met betrekking tot het ophalen van de kinderen
voldoende gereduceerd. De beroepskrachten dragen een vest van de organisatie zodat zij duidelijk herkenbaar
zijn en er is een vaste plaats in de basisschool waar zij de kinderen ophalen. De kinderen dienen twee aan twee te
lopen en er zijn bepaalde plekken op de weg naar de opvang waar de kinderen even dienen te stoppen. 

Uitstapjes 
Wanneer er een uitstapje wordt georganiseerd maakt een van de beroepskrachten vooraf een draaiboek. Er
wordt een lijst opgesteld waarop staat wat de beroepskrachten mee dienen te nemen (onder andere een EHBO-
trommel en zonnebrandcrème). In het draaiboek staat beschreven welke route ze zullen nemen en er is ook een
alternatief plan opgenomen indien de activiteit niet door kan gaan. Voorafgaand worden met de kinderen duidelijke
afspraken gemaakt. De beroepskrachten verklaren dat zij de kinderen constant tellen. In geval van vermissing
wordt het protocol van de organisatie gevolgd. 

Gezondheid 
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Handhygiëne 
Gedurende het inspectiebezoek dienen de kinderen hun handen te wassen voordat zij gaan eten en na een
toiletbezoek. Twee kinderen hebben een hond een koekje gegeven tijdens het lopen naar de opvang. Zij dienen
bij aankomst op de buitenschoolse opvang hun handen te wassen. Zowel in de toiletten als in de groepsruimte is
een wasbak en staat er handzeep. Deze is hoog neergezet zodat de kinderen van de halvedagopvanggroep hier
niet bij kunnen. In eerste instantie wordt de handzeep door de kinderen niet gebruikt omdat deze op het aanrecht
staat. Op een later moment staat de handzeep bij de wasbak en gebruiken de kinderen deze wel. De situatie is
met de locatiemanager besproken en zij verklaart hierover met de beroepskrachten in gesprek te gaan. 

Binnenmilieu 
In de groepsruimte hangt een meter die zowel de CO2-waarde, de temperatuur als de luchtvochtigheid meet. De
beroepskrachten verklaren dat er in principe altijd een raam openstaat. Wanneer het lampje op de meter oranje
of rood wordt, ventileren zij extra door nog een raam open te zetten. Dit is ook het geval gedurende het
inspectieonderzoek. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de werkinstructies omtrent het binnenmilieu: uit
de notulen van de teamvergadering van 31 oktober 2016 blijkt dat deze met de beroepskrachten is
doorgenomen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij het kindercentrum wordt gebruikgemaakt van de meest recente versie van de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld van de Brancheorganisatie. Deze wordt al gebruikt door de beroepskrachten van de
halvedagopvang. Het is een aandachtspunt dat er geen sociale kaart (behorende bij de meldcode) aanwezig is op
de locatie. Ook blijkt dat de beroepskrachten niet weten wat dit is. De houder is in de gelegenheid gesteld om
binnen de onderzoekstermijn aan te tonen dat de beroepskrachten hiervan voldoende op de hoogte zijn gesteld
en heeft op 31 oktober 2016 een e-mailbericht aan de toezichthouder gestuurd. Uit de notulen van het
werkoverleg van 31 oktober 2016 blijkt dat de sociale kaart met de beroepskrachten is besproken. Deze is
tevens toegevoegd als bijlage bij het e-mailbericht. Ook blijkt dat de twee vaste beroepskrachten in november
2016 zijn ingeschreven voor de basistraining of een workshop over de meldcode.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Telefoongesprek met de locatiemanager d.d. 25 oktober 2016 
- E-mailbericht van de locatiemanager d.d. 31 oktober 2016 
- Risico-inventarisatie veiligheid, d.d. 31 oktober 2016, ontvangen op 31 oktober 2016 
- Risico-inventarisatie gezondheid, d.d. 31 oktober 2016, ontvangen op 31 oktober 2016 
- Ontruimingsplan BSO Benderslaan versie 31 oktober 2016, ontvangen op 31 oktober 2016 
- Bewijs inschrijving workshop meldcode BSO KinderRijk op 11 november 2016, ontvangen op 31 oktober 
- Sociale kaart BSO Benderslaan geen versienummer of datum, ontvangen op 31 oktober 2016 
- Agenda teamvergadering 26 september 2016 BSO Benderslaan, ontvangen op 31 oktober 2016 
- Locatie informatie BSO Benderslaan d.d. 28 oktober 2016, ontvangen op 31 oktober 2016
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van meerdere ruimtes in het hoofdgebouw van de basisschool Het
Palet, namelijk een groepsruimte, de hal van de basisschool en de gymzaal. Ook kan er gebruik worden gemaakt
van een klaslokaal van groep 3. In de nabijgelegen dependance van de basisschool kan, voor activiteiten, ook
gebruik worden gemaakt van een klaslokaal. 
Alleen de oppervlakte van de groepsruimte is vast beschikbaar en kan worden meegerekend als
binnenspeelruimte. De oppervlakte van deze groepsruimte (waarvan ook de halvedagopvanggroep gebruik
maakt) is 63 m². Dit is voldoende oppervlakte voor de opvang van maximaal 18 kinderen. 
Voor het gebruik van de gymzaal en het klaslokaal van groep 3 is een overeenkomst gesloten met de directeur
van de basisschool. Dit is opgenomen in het document ‘Afspraken gebruikmaking van ruimtes voor de BSO
Benderslaan in basisschool Palet-Zuid op Benderslaan 2 te Amstelveen.’ Zo is opgenomen dat de gymzaal
gedurende schoolvrije dagen kan worden gebruikt. Ditzelfde geldt voor schooldagen, behalve op de maandag
aangezien er dan sportactiviteiten worden aangeboden in de gymzaal. 

De groepsruimte is passend en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen
ingericht. Er zijn verschillende hoeken waaronder een leeshoek, een woon-/keukenhoek en een bouwhoek. Veel
spelmateriaal wordt gedeeld met de halvedaggopvanggroep. In een van de kasten is materiaal aanwezig dat
alleen geschikt is voor de kinderen van de buitenschoolse opvang, zoals bijvoorbeeld puzzels en knutselmateriaal.
Tevens is er materiaal van de buitenschoolse opgeslagen in doorzichtige bakken op planken in de groepsruimte. 
Net als in het onderzoek na aanvraag, d.d. 26 juli 2016, merkt de toezichthouder op dat de tafels en banken
waaraan de kinderen zitten, voornamelijk geschikt zijn voor jonge kinderen. Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat
er veel jonge kinderen worden opgevangen waardoor deze tafels en banken voldoen. Ook worden er tijdens
opvangdagen maximaal zeven kinderen opgevangen waardoor de tafels en stoelen voldoende ruimte bieden.
Indien in de toekomst meer (oudere) kinderen geplaatst zullen worden, zijn de huidige tafels en banken niet meer
geschikt. 

Tijdens schoolvrije dagen worden de kinderen tot 13.00 uur in de gymzaal opgevangen. Door de beroepskrachten
wordt dan speelmateriaal meegenomen naar de gymzaal en zij richten (speel)hoeken in. Wanneer in de toekomst
meer kinderen worden opgevangen, dient er extra aandacht besteed te worden aan de inrichting van de gymzaal
en het beschikbare speelmateriaal zodat deze ook passend en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd
van de op te vangen kinderen is ingericht.

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van zowel het schoolplein bij het hoofdgebouw als het schoolplein van
de dependance van de basisschool. Er is voldoende oppervlakte beschikbaar voor de opvang van 18 kinderen. 
Het schoolplein bij het hoofdgebouw is via de voordeur veilig bereikbaar en ingericht met onder andere een
speeltoestel. 
Het schoolplein van de dependance van de basisschool is nog niet gebruikt. Naar dit schoolplein zal een veilige
route worden gelopen waarbij de kinderen een evacuatiekoord zullen vasthouden. De kinderen zijn bekend met
de route aangezien zij deze route voor schoolactiviteiten ook geregeld lopen. 

In de herfstvakantie is met de kinderen een 'speeltuinenspeurtocht' georganiseerd. Behalve op de schoolpleinen
kunnen zij ook spelen in deze speeltuinen in de omgeving van de buitenschoolse opvang.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Telefoongesprek met de locatiemanager d.d. 25 oktober 2016 
- Inspectierapport onderzoek na aanvraag d.d. 26 juli 2016 
- Document 'Afspraken gebruikmaking van ruimtes voor de BSO Benderslaan in basisschool Palet-Zuid op
Benderslaan 2 te Amstelveen', ondertekend op 27 oktober 2016, ontvangen op 31 oktober 2016 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk buitenschoolse opvang Benderslaan versie 28 oktober 2016, ontvangen op
31 oktober 2016
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over alle vereiste onderwerpen door middel van de website (www.kinderrijk.nl),
het intakegesprek en een informatiefolder van KinderRijk. Tevens is de pedagogische werkwijze op de website
geplaatst. 

De houder heeft een link op de website geplaatst die uitkomt op de locatiespecifieke pagina van het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen waar het meest recente inspectierapport bekeken kan worden. 

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.

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 na dit traject de ouders nog
een klacht hebben, 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 (KinderRijk Buitenschoolse opvang B.V.) aangesloten bij de geschillencommissie, waar ook
deze locatie onder valt.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Telefoongesprek met de locatiemanager, d.d. 25 oktober 2016 
- Website www.kinderrijk.nl, geraadpleegd op 24 oktober 2016 
- Klachtenregeling KinderRijk, reeds in bezit van de GGD (ontvangen op 14 januari 2016) 
- Website www.lrkp.nl, geraadpleegd op 24 oktober 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 basisgroep.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen
hun basisgroep 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 de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe basisgroep 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.

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 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.

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.

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: 
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Veiligheid en gezondheid
 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is.
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
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 die voldoet aan de beschreven eisen.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Binnenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 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 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.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar.
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Ouderrecht
 

 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar.

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 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.

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 : KinderRijk buitenschoolse opvang Benderslaan
KvK-vestigingsnummer : 000000000000
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 18
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. W. van Gurp, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 24-10-2016
Opstellen concept inspectierapport : 16-11-2016
Zienswijze houder : 30-11-2016
Vaststellen inspectierapport : 30-11-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 02-12-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 02-12-2016

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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