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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 4 november 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Er is een volledig onderzoek uitgevoerd op
alle domeinen omdat voor deze locatie nog geen risicoprofiel is opgesteld. 

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 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 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 zestien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Daarnaast heeft KinderRijk veertien 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 
Kindercampus King buitenschoolse opvang bestaat uit drie groepen en is onderdeel van Kindercampus King, een
integraal kindercentrum. Er is een vast team van zes beroepskrachten werkzaam die worden aangestuurd door
een locatiemanager die tevens kinderdagverblijf (KDV) en halve-dagopvang (HDO) Kindercampus King aanstuurt. 

Oudercommissie 
De toezichthouder heeft via de mail op 16 november 2016 contact gezocht met de oudercommissie, maar geen
reactie ontvangen.

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 Kindercampus King buitenschoolse opvang met LRKP-
nummer (199125600) die 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.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan voor de hele organisatie opgesteld, en daarnaast is er specifiek voor
deze locatie een aanvullende pedagogische werkwijze opgesteld. Deze werkwijze voldoet aan de gestelde
voorwaarden. Zo beschrijft de pedagogische werkwijze onder andere de voor het kindercentrum kenmerkende
visie, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroepen, de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe basisgroep en het beleid ten aanzien van het gebruikmaken van kinderopvang gedurende
extra dagen.

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is geobserveerd op groep Rood gedurende het eetmoment en het vrije speelmoment.
Op basis van deze observaties is geconstateerd dat er voldoende invulling wordt gegeven aan de vier
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. De onderstaande observaties illustreren dit: 

Op de dag van het inspectiebezoek zijn de kinderen uit de kleuterklassen gedurende de hele dag aanwezig op de
buitenschoolse opvang wegens een extra vrije dag. Nadat de kleuters gezamenlijk een film hebben gekeken
komen de andere kinderen van de buitenschoolse opvang binnen. De kinderen worden begroet door de
beroepskrachten en vervolgens gaan ze in hun basisgroep met de bijbehorende beroepskrachten aan tafel. Er
heerst een ontspannen sfeer. Er worden gesprekken gevoerd waarbij de beroepskrachten op een passende wijze
aansluiten op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Als de kinderen uitgegeten zijn, is er ruimte voor vrij spel.
Enkele kinderen maken katapulten, er worden spelletjes gespeeld en beroepskrachten en een aantal kinderen zijn
muziekfragmenten aan het bekijken op de computer. Er wordt op een ongedwongen manier met de kinderen
omgegaan en de kinderen schakelen de beroepskrachten in wanneer zij hulp of steun nodig hebben. Als een kind
iets anders wil gaan doen zonder op te ruimen, wordt het hier op een vriendelijke manier op aangesproken door
een beroepskracht. Vervolgens wordt er samen met de beroepskracht opgeruimd en mag het kind met iets
anders gaan spelen. Een beroepskracht van de rode groep vertelt dat er duidelijke afspraken zijn met betrekking
tot het gebruik van de computer(spellen). Zo mogen de kinderen op schooldagen na half vijf maximaal een half
uur achter de computer.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan versie 14 november 2016, ontvangen 18 november 2016 
- Inspectieonderzoek 4 november 2016 
- Gesprekken met beroepskrachten
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
KinderRijk Dagopvang B.V. heeft een verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen (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
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 toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat 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. De steekproef is gehouden
onder de beroepskrachten die sinds het laatste inspectiebezoek (d.d. 30 maart 2015) in dienst zijn getreden en
de invalkrachten die bij de buitenschoolse opvang zijn ingezet van week 31 tot en met week 44 van 2016. 

Daarnaast heeft de toezichthouder beoordeeld dat de verklaring omtrent gedrag van een uitzendkracht die is
ingezet van week 31 tot en met week 44 van 2016 niet ouder is dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat de beroepskrachten beschikken over een
voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze
steekproef betreft de beroepskrachten die sinds het laatste inspectiebezoek (d.d. 30 maart 2015) in dienst zijn
getreden, de invalkrachten en uitzendkrachten die zijn ingezet van week 31 tot en met week 44 van 2016.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft drie basisgroepen: 
- Groen, maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar 
- Blauw, maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar 
- Rood, maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot en met 12 jaar 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. Op woensdag worden de blauwe en de groene groep samengevoegd. Er
zijn kinderen die tijdelijk in een tweede basisgroep worden opgevangen; hier hebben ouders schriftelijk
toestemming voor gegeven voor een bepaalde periode. 

Tijdens het inspectiebezoek is ook geconstateerd dat kinderen op extra dagen of ruildagen kunnen worden
opgevangen in een andere basisgroep. Hier werd door ouders geen schriftelijk toestemming voor gegeven. Binnen
de onderzoekstermijn is dit aangepast en in een mail naar de toezichthouder op 22 november 2016 verklaart de
kwaliteitsmedewerker van KinderRijk dat vanaf 17 november 2016 gebruik wordt gemaakt van een vernieuwd
'Groepsregistratieformulier extra opkomst, ruildagen en tegoedbonnen'. Hierin is een extra kolom toegevoegd,
waarin kan worden aangegeven in welke basisgroep de kinderen worden opgevangen indien dit niet de eigen
basisgroep is. Ouders dienen hier vooraf schriftelijk toestemming voor te geven.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Er worden namelijk in groep Groen zestien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten,
in groep Blauw zeven kinderen door één beroepskracht en in groep Rood worden elf kinderen opgevangen door
twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van week 31 tot en met week 44 van 2016 en de
bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode
voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. 

De beroepskrachten hebben gedurende schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag de volgende werktijden:
14.15 tot 17.30 of 18.30 uur of van 14.30 tot 17.30. Op woensdag werken de beroepskrachten van 12.00 tot
17.00 of 18.30 uur. En op vrijdag werken de beroepskrachten van 
12.15to 18.30 uur, van 13.00 tot 17.30 uur of van 14.15 tot 17.30 of 18.30 uur. Zij pauzeren niet. 
Gedurende schoolvrije dagen hebben de beroepskrachten de volgende werktijden: van 8.15 tot 17.30 of tot
18.30 uur of van 8.30 tot 18.30 uur. Zij pauzeren ieder 45 minuten. 
Met deze werktijden wordt er redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken van de vereiste
beroepskracht-kind-ratio 

Het komt niet voor dat de beroepskrachten alleen in het kindercentrum aanwezig zijn; dagelijks wordt door
minimaal twee beroepskrachten geopend en afgesloten. In geval van calamiteiten kunnen de beroepskrachten een
beroep doen op hun locatiemanager of diens achterwacht en de beroepskrachten van het kinderdagverblijf

Kindercampus King buitenschoolse opvang - Jaarlijks onderzoek 04-11-2016 5/15



Kindercampus King, waarvan de peutergroep in hetzelfde pand gevestigd is.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten/ leidinggevende (op locatie d.d. 4 november 2016) 
- E-mail kwaliteitsmedewerker KinderRijk (ontvangen op 22 november 2016) 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 15 november 2016) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (ontvangen op 15 november 2016) 
- Presentielijsten (week 31 van 2016 tot en met week 44 van 2016, ontvangen op 15 november 2016) 
- Overzicht inzet beroepskrachten (week 31 van 2016 tot en met week 44 van 2016, ontvangen 15 november
2016) 
- VOG RP van de houder (d.d. 23 juni 2016, ontvangen op 28 juni 2016) 
- Verklaringen van de houder (op 27 oktober 2016) 
- Pedagogische werkwijze, versie 29 januari 2016

Kindercampus King buitenschoolse opvang - Jaarlijks onderzoek 04-11-2016 6/15



Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op 8 maart 2016 is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd middels de digitale Risicomonitor.
De risico-inventarisaties voldoen aan de gestelde eisen en betreffen de actuele situatie. Omtrent de veiligheid zijn
onder andere de risico's beschreven met betrekking tot verbranding, vergiftiging en verdrinking. Omtrent
gezondheid zijn onder andere de risico's beschreven met betrekking tot ziektekiemen en het binnenmilieu. Aan de
hand van de geïnventariseerde risico's zijn maatregelen beschreven om deze risico's respectievelijk te reduceren.
In de risico-inventarisatie wordt verwezen naar de bijbehorende opgestelde protocollen/werkplannen. De
protocollen die KinderRijk-breed gelden kunnen de beroepskrachten online vinden op Kwaliteitrijk.nl. Verder
worden de risico-inventarisaties en de opgestelde werkplannen naar aanleiding hiervan, besproken tijdens
teamvergaderingen. 

De kennis en naleving van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is tijdens het inspectieonderzoek beoordeeld op
basis van thema's. Op het gebied van veiligheid is aandacht besteed aan het beleid omtrent uitstapjes en
ontruimen en op het gebied van gezondheid is aandacht besteed aan het beleid omtrent het binnenmilieu. 

Veiligheid 
Op het gebied van veiligheid is aandacht besteed aan het beleid omtrent uitstapjes en ontruimen. 

Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de afspraken omtrent uitstapjes zoals
deze zijn opgenomen in de werkinstructie uitstapjes. Zo vertelt de beroepskracht dat bij een uitstapje het
hoofdkantoor van KinderRijk wordt geïnformeerd en dat alle kinderen een polsband om krijgen met het
telefoonnummer van het hoofdkantoor van KinderRijk. Bij uitstapjes brengen de beroepskrachten onder andere
de calamiteiten map met hierin de kind gegevens en een mobiele telefoon met zich mee. Een beroepskracht
vertelt dat gedurende een uitstapje zich een keer een incident heeft voorgedaan dat snel was opgelost Er is
gehandeld conform het beleid van KinderRijk. 

De beroepskrachten vertellen dat er dagelijks een BHV'er aanwezig is van de buitenschoolse opvang. In maart en
september van 2016 heeft een ontruimingsoefening plaatsgevonden in samenwerking met de school waarin de
buitenschoolse opvang gevestigd is. De toezichthouder heeft de verslagen omtrent de ontruimingsoefeningen
ontvangen. Hierin is beschreven dat de oefeningen goed zijn verlopen en zijn wat aandachtspunten beschreven. 

Gezondheid 
Op het gebied van gezondheid is aandacht besteed aan het beleid omtrent het binnenmilieu. Tijdens het
inspectiebezoek heeft de toezichthouder in de groepsruimtes de CO2-waarden gemeten. Op een aantal groepen
zijn de CO2-waarden hoger dan de ideale waarde die wordt aangegeven in de werkinstructie luchtkwaliteit van
KinderRijk. Tijdens het inspectiebezoek constateert de toezichthouder dat de beroepskrachten onvoldoende op de
hoogte zijn wat betreft de werkinstructies luchtkwaliteit. Zo wordt bijvoorbeeld gedurende het inspectiebezoek na
constatering van de hoge CO2-waarden in een ruimte een raam op een kier gezet, wat niet leidt tot een daling
van de CO2 naar de ideale waarden. De beroepskrachten geven aan dat de CO2-waarden regelmatig worden
gemeten. Uit de registratie luchtkwaliteit oktober en november blijkt dat de CO2-waarde niet boven de ideale
waarde zijn uitgekomen. Op 15 november heeft een teamvergadering plaatsgevonden waarin de maatregelen
met betrekking tot de luchtkwaliteit nogmaals zijn besproken. De toezichthouder heeft op 22 november de
notulen van de vergadering ontvangen. In het volgend jaarlijks onderzoek zal opnieuw worden bekeken of de
beroepskrachten op de hoogte zijn van de te nemen maatregelen en of deze voldoende effectief zijn.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld gebaseerd op het model
dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang (versie juli 2013). Deze voldoet aan de voorwaarden.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Zo volgen alle nieuwe beroepskrachten een
interne training over de meldcode die KinderRijk-breed wordt georganiseerd. Daarnaast krijgen de vaste
medewerkers regelmatig een interne opfristraining betreffende de meldcode. Op de dag van het inspectiebezoek is
een van de vaste pedagogisch medewerkers afwezig wegens het volgen van deze interne opfristraining. Tevens
wordt aandacht besteed aan de kennis en gebruik van de meldcode tijdens teamvergaderingen. Uit gesprekken
met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van mogelijke signalen van kindermishandeling
en de stappen uit het stappenplan.

Gebruikte bronnen:
- Inspectiebezoek (d.d. 4 november 2016) 
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende op locatie (d.d. 4 november 2016) 
- Werkinstructie meldcode kindermishandeling versie 31 juli 2013 
- Risico-inventarisatie veiligheid, d.d. 8 maart 2016 (ontvangen op 15 november 2016) 
- Risico-inventarisatie gezondheid, d.d. 8 maart 2016 (ontvangen op 15 november 2016) 
- Werkinstructie calamiteiten- Ontruimingsplan bij brand, gaslek of bommelding, versie 5 december 2012
(ontvangen 15 november 2016) 
- Controlelijst ontruimingsoefening maart (ontvangen op 15 november 2016) 
- Controlelijst ontruimingsoefening september (ontvangen op 15 november 2016) 
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- Werkinstructie luchtkwaliteit, versie 1 juli 2016 (ontvangen op 15 november 2016) 
- Meting luchtkwaliteit oktober en november (ontvangen op 15 november 2016) 
- Werkinstructie uitstapjes versie 1 juli 2016 (ontvangen op 15 november 2016) 
- E-mail kwaliteitsmedewerker KinderRijk (ontvangen op 22 november 2016) 
- Notulen vergadering 15 november 2016 (ontvangen op 22 november 2016)

Kindercampus King buitenschoolse opvang - Jaarlijks onderzoek 04-11-2016 8/15



Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt buiten de drie groepsruimtes (gezamenlijke oppervlakte 175,59 m2, voldoende
om 49 kinderen op te vangen), ook gebruik van een chill-ruimte (29,27 m2), een atelier (44,29 m2), een keuken
(16,47 m2) en de centrale hal. Deze ruimtes zijn permanent beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
Daarnaast kan de buitenschoolse opvang gebruikmaken van een speellokaal dat in verband met naschoolse
activiteiten niet altijd beschikbaar is. Op de dag van het inspectiebezoek wordt gebruikgemaakt van de chill-ruimte
en van het speellokaal. De toezichthouder constateert dat er voldoende ruimte is voor de op te vangen kinderen,
tenzij de andere ruimtes ook daadwerkelijk worden gebruikt indien er meer dan 49 kinderen worden opgevangen.

De groepsruimtes zijn passend ingericht voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. In de ruimte
die voornamelijk gebruikt wordt door de jongste kinderen is onder andere een groot speelhuis aanwezig. In de
ruimte die gebruik wordt door de oudere kinderen zijn onder andere computers, (bord)spellen en een
tafelvoetbalspel zonder onderstel aanwezig. Een beroepskracht vertelt dat na een ongeluk met het
tafelvoetbalspel het onderstel is verwijderd. Er is gekozen om de tafelvoetbaltafel op de grond neer te leggen, en
een beroepskracht geeft aan dat er nu meer wordt gespeeld met het tafelvoetbalspel dan voorheen.

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het schoolplein van de school. De buitenruimte is passend ingericht
in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Zo zijn er onder andere een
voetbalkooi, een zandbak, een speeltoestel en schommels aanwezig. Daarnaast geeft een beroepskracht aan dat
er voldoende los speelmateriaal voor de kinderen aanwezig is, zoals skeelers en ballen. 

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek d.d. 4 november 2016 
- Gesprekken met beroepskrachten op locatie
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over alle vereiste onderwerpen door middel van een intakegesprek, de
nieuwsbrieven, een informatiefolder van KinderRijk en de website www.kinderrijk.nl. Op de website is tevens de
pedagogische werkwijze geplaatst, evenals de inspectierapporten. Daarnaast informeert de houder de ouders
over (wijzigingen van) de klachtenregeling die gedownload worden via de website. In deze klachtenregeling wordt
onder andere de mogelijkheid beschreven om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen.

Oudercommissie
Er is een centrale oudercommissie (de ouderraad) actief bij KinderRijk. Deze oudercommissie krijgt
adviesaanvragen met betrekking tot het algemene beleid voorgelegd. Daarnaast is er op deze locatie een
oudercommissie actief. Het reglement voor de oudercommissie is door de houder vastgesteld op 21 januari
2016. Het oudercommissiereglement voldoet aan de gestelde eisen; zo beschrijft het reglement onder andere de
wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. Daarnaast stelt de houder de oudercommissie in de
gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. De werkwijze van oudercommissie Kindercampus King BSO is door
de commissie zelf vastgelegd op 10 november 2016 en wordt ten minste eens per twee jaar herzien en opnieuw
vastgesteld.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een klachtenregeling ingesteld, die te vinden is op de eigen website. In de klachtenregeling is een
duidelijk voortraject beschreven dat ouders bij ongenoegen kunnen volgen. Wanneer er na dit traject alsnog een
klacht is, staat beschreven dat die 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.

Klachten 2015 en voorgaande jaren
De houder heeft een openbaar klachtenverslag oudercommissie en een openbaar klachtenverslag van ouders
opgesteld voor de gehele organisatie. Deze zijn op 25 mei 2016 toegestuurd naar de GGD, en voldoen aan de
gestelde voorwaarden.

Gebruikte bronnen:
- Website www.kinderrijk.nl, geraadpleegd op 30 november 2016 
- Klachtenregeling KinderRijk, ontvangen op 14 januari 2016 
- Website www.degeschillencommissie.nl, geraadpleegd op 30 november 2016 
- Jaarverslag klachten ouders 2015, opgestuurd aan GGD op 25 mei 2016 
- Jaarverslag klachten oudercommissie 2015, opgestuurd aan GGD op 25 mei 2016 
- Contactgegevens oudercommissie ontvangen op 15 november 2016 
- Reglement oudercommissie van Kindercampus King buitenschoolse opvang, ontvangen op 15 november 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 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 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.
Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op
dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang.

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. 
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Veiligheid en gezondheid
 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

- 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.
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.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum wordt ingezet, is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

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.
De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik ervan.

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
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Ouderrecht
 

 

 

 

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

Informatie

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst
op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het
inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze 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 heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen oudercommissie is
ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie vastgesteld.
Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden.
Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie.
De houder wijzigt het reglement na instemming van de 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.
De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid.
De leden worden gekozen uit en door de ouders.
De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling 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.

Klachten 2015 en voorgaande jaren

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders wordt
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD.
De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag oudercommissie wordt
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de
GGD.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kindercampus King buitenschoolse opvang
KvK-vestigingsnummer : 000031169961
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 60
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. P. Neefjes, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 04-11-2016
Opstellen concept inspectierapport : 09-12-2016
Zienswijze houder : 15-12-2016
Vaststellen inspectierapport : 15-12-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 16-12-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-12-2016

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.

p.m.
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