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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 15 november 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De locatie is in exploitatie vanaf 16 april
2015 omdat voor deze locatie nog geen risicoprofiel is opgesteld, is er een volledig onderzoek uitgevoerd op alle
domeinen. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

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.

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 
KinderRijk buitenschoolse opvang Haspelslaan bestaat uit vijf groepen en is gevestigd in de eerste Amstelveense
Montessorischool, waar zij in het kader van de Brede school mee samenwerken. Er is een vast team van
beroepskrachten werkzaam die worden aangestuurd door een locatiemanager die ook kinderdagverblijf
Haspelslaan onder haar hoede heeft. Wegens een uitbereiding van het aantal kindplaatsen per 29 augustus 2016,
waarmee een extra groep is geopend is een vacature ontstaan. Ten tijde van het inspectiebezoek is deze
vacature nog niet ingevuld. In dit inspectieonderzoek is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de
beroepskracht-kind-ratio. De afdeling kwaliteit van KinderRijk laat weten dat deze overtreding is ontstaan ten
gevolge van een vacature die openstaat, een langdurig zieke en incidentele ziekmeldingen. Ten tijde van het
jaarlijks onderzoek blijkt dat er onvoldoende inval/uitzendkrachten beschikbaar zijn om dergelijke gaten in het
personeelsrooster op te vullen. 

Oudercommissie 
De toezichthouder heeft via de email contact gehad met de voorzitter van de oudercommissie. De
oudercommissie bestaat momenteel uit vier leden. Zij laten weten op de hoogte te zijn van het adviesrecht, en
zijn het afgelopen jaar meerdere malen om advies gevraagd waaronder over de wijziging van de pedagogische
werkwijze. In een mail aan de toezichthouder laat de oudercommissie weten zeer tevreden te zijn over het
personeel en het pedagogisch handelen. Ook zijn zij tevreden met betrekking tot het beleid omtrent veiligheid en
gezondheid en de uitvoering en met de inrichting van de binnenruimte hiervan. Over de buitenruimte is de
oudercommissie wat minder tevreden, deze hadden zij graag 'natuurlijker' gezien.

Advies aan college van B&W
Tijdens het onderzoek is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de beroepskracht-kind ratio. De
toezichthouder adviseert hierop handhavend op te treden. Wel heeft de nieuwe houder redelijkerwijs aangetoond
hoe deze zorg zal dragen deze overtreding in de toekomst te voorkomen. Om deze reden adviseert de
toezichthouder desondanks positief te besluiten op de aanvraag tot overname en KinderRijk B.V. vanaf 1 januari
2017 te registreren als houder van deze voorziening.

KinderRijk buitenschoolse opvang Haspelslaan - Jaarlijks onderzoek 15-11-2016 3/15



Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

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

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is geobserveerd in de groepen tijdens het eten 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. 

In de groepen heerst een ontspannen en open sfeer. Gedurende het eten is geobserveerd in de groep Koala's. Er
worden gesprekken gevoerd met de kinderen waarbij wordt aangesloten op het ontwikkelingsniveau en de
belevingswereld van de kinderen. Daarnaast wordt door de beroepskrachten ingegaan op zowel de verbale als de
non-verbale signalen die de kinderen geven. Hier reageren zij adequaat op en laten de kinderen merken dat zij
gehoord en/of gezien worden. Als bijvoorbeeld veel kinderen tegelijk iets willen zeggen zegt de beroepskracht dat
ze graag vingers van de kinderen die iets willen zeggen, wil zien. Vervolgens geeft de beroepskracht de kinderen
één voor één de gelegenheid om zijn verhaal te doen. Ook wordt de zelfredzaamheid van de kinderen
gestimuleerd, zo mogen de kinderen zelf hun crackers smeren en wordt er een hulpje gevraagd die het drinken in
kan schenken. De kan zit erg vol waardoor er wat drinken naast valt. De beroepskracht merkt dit op en geeft aan
dat het niet erg is. Vervolgens schenkt de beroepskracht een aantal glazen in zodat de kan minder vol is, en het
hulpje de overige bekers in kan schenken. Daarna wordt gezamenlijk het liedje: 'tien, tien, tien laat al je vinger
zien gezongen', waarna de kinderen mogen beginnen met eten en drinken. Het is duidelijk dat dit een vast ritueel
is voor de kinderen, de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Ook geven de beroepskrachten de kinderen
gedurende het eetmoment de kans om de normen en waarden van de cultuur eigen te maken. Tijdens het eten
worden er gesprekken gevoerd over Sinterklaas en de cadeautjes die de kinderen hebben gekregen. Als een kind
door een verhaal heen praat, spreekt de beroepskracht het kind hierop aan: 'Lieve.. zou je wat stiller willen zijn?
Er zijn kinderen die graag wat willen vertellen, maar je praat er steeds door heen.' Als vervolgens een kind praat
met een volle mond zegt de beroepskracht: 'Je mag zo iets vertellen, je hebt je mond nog vol.' 

Na het eten zijn voor de kinderen die willen, spellen in de gymzaal georganiseerd. De beroepskrachten verklaren
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de speeltoestellen. Gedurende de observatie wordt er een lijnenspel
gespeeld. Dit is een afvalrace waarbij kinderen bij een vooraf gekozen woord zo snel mogelijk naar een andere lijn
moeten rennen. Het kind dat als laatste is aangekomen bij de lijn, is af. Gedurende het spel geven de
beroepskrachten de kinderen op een positieve manier steun. Zo zeggen ze onder andere als de kinderen af zijn:
'Ahh, jammer je bent af. Maar je had wel een hele snelle start' en 'Jammer, je bent af. Wel goed gedaan!' Om het
sporten in de gymzaal te stimuleren wordt op de buitenschoolse opvang gebruikgemaakt van een sportkaart. Als
de kinderen op dinsdag of donderdag mee zijn geweest naar de gymzaal krijgen ze een sticker/handtekening, bij
twaalf stickers/handtekeningen krijgen de kinderen een sportprijs.

Gebruikte bronnen:
- Inspectiebezoek 15 november 2016 
- Observaties op locatie 
- Gesprekken met beroepskrachten en leidinggevende op locatie 
- Pedagogisch werkwijze, versie 23 mei 2016 
- Pedagogisch beleid KinderRijk, versie december 2014
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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 RP 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 RP 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 in dienst zijn getreden en de invalkrachten die
tussen 15 augustus en 15 november 2016 bij de buitenschoolse opvang zijn ingezet. 

Daarnaast heeft de toezichthouder op basis van een steekproef beoordeeld dat de uitzendkrachten die van 15
augustus tot en met 15 november 2016 zijn ingezet, beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag
die 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 in dienst zijn getreden, de
invalkrachten en uitzendkrachten die zijn ingezet tussen 15 augustus en 15 november 2016.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft vijf basisgroepen: 
- Koala's, maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar 
- Panda's, maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar 
- Oud 1, maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar 
- Oud 1a, maximaal tien kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar (geopend maandag, dinsdag en
donderdag) 
- Oud 2, maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar 

De groepen Koala's en Panda's worden op woensdag samengevoegd, en de groepen Oud 1 en Oud 2 op vrijdag. 

De kinderen zijn geplaatst in basisgroepen en worden hier dagelijks in opgevangen. Een aantal kinderen is tijdelijk
in een tweede basisgroep geplaatst, hier hebben ouders vooraf schriftelijk toestemming voor gegeven.
Beroepskrachten verklaren dat gedurende extra dagen of ruildagen het mogelijk kan zijn dat een kind in een
andere dan zijn eigen basisgroep wordt opgevangen. Hier werd door ouders geen schriftelijk toestemming voor
gegeven. Binnen de onderzoekstermijn is dit aangepast en in een mail van 22 november 2016 aan de
toezichthouder verklaart de kwaliteitsmedewerker van KinderRijk dat vanaf 17 november 2016 KinderRijk-breed
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
De beroepskrachten hebben gedurende schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag de volgende werktijden:
van 14.15 tot 17.30 of 18.30 uur, op woensdag van 12.00 tot 17.30 of 18.30 uur en op vrijdag van 11.30 tot
17.30 of 18.30 uur of van 14.15-17.3 0uur. Zij pauzeren niet. 
Gedurende vakanties of op schoolvrije dagen hebben de beroepskrachten de volgende werktijden: van 8.15 tot
17.30 of 18.30 uur of van 8.30 tot 18.30 uur. Zij pauzeren iedere dag 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. 

Op de dag van het inspectiebezoek worden er op twee groepen onvoldoende beroepskrachten ingezet voor het
aantal kinderen dat wordt opgevangen. Zo worden in groep Oud 1 twintig kinderen opgevangen door een
beroepskracht en in Oud 1A elf kinderen door een beroepskracht. In de overige groepen worden voldoende
beroepskrachten ingezet. In de groep Koala's worden zeventien kinderen opgevangen door twee
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beroepskrachten, in de groep Panda's worden achttien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten en in
groep Oud 2 worden negentien kinderen door twee beroepskrachten. 
De beroepskracht van groep Oud 1A vertelt dat er een extra kind is omdat die afscheid komt nemen. De
beroepskracht van groep Oud 1 vertelt dat er onvoldoende beroepskrachten op de groep staan wegens een nog
niet ingevulde vacature die is ontstaan na een uitbereiding van het aantal kindplaatsen. Uit de
afwijkingenregistratie blijkt dat in de periode van 15 augustus tot en met 15 november 2016 op zeventien dagen
te weinig beroepskrachten te zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. Op maandag 29 september
2016 en dinsdag 27 september 2016 zijn zelfs twee beroepskrachten te weinig ingezet voor het aantal
opgevangen kinderen. 
De afdeling kwaliteit laat in een mail aan de toezichthouder weten dat de afwijking van de beroepskracht-kind-
ratio ten gevolge is van ziekmeldingen, een langdurig zieke en een vacature op groep Oud 1. Daarnaast is de
vacature tot twee keer toe ingevuld geweest, maar tot twee keer toe heeft de betreffende kandidaat zich op het
laatste moment uit de procedure teruggetrokken. Er is gekozen om de beroepskracht van groep 'oud' in te
zetten op groep 'jong' zodat zowel de beroepskracht-kind-ratio als de emotionele veiligheid van de jongste
kinderen gewaarborgd bleef. 
Afdeling kwaliteit verklaart dat alle prioriteit uitgaat naar het definitief vervullen van de vacature. Tot die tijd wordt
de vacature voorlopig ingevuld door één oproepkracht. 
Ten tijde van het inspectiebezoek blijkt dat er onvoldoende inval/uitzendkrachten beschikbaar zijn om dergelijke
gaten in het personeelsrooster op te vullen.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

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

Gebruikte bronnen:
- Inspectiebezoek (d.d. 15 november 2016) 
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende op locatie (d.d. 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) 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 25 november 2016) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (ontvangen op 25 november 2016) 
- Overzicht inzet beroepskrachten 15 augustus tot en met 15 november 2016 (ontvangen op 25 november
2016) 
- Presentielijsten 15 augustus tot en met 15 november 2016 (ontvangen op 25 november 2016) 
- E-mail afdeling kwaliteit toelichting op afwijking beroepskracht-kind-ratio (ontvangen 25 november 2016) 
- Pedagogisch werkwijze, versie 23 mei 2016

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub d Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 lid 3 sub b Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 lid 4 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op 20 mei 2016 is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd middels de digitale Risicomonitor.
De risico-inventarisaties voldoen aan de gestelde eisen en deze betreffen de actuele situatie. Omtrent de veiligheid
zijn onder andere de risico's beschreven met betrekking tot verbranding, vergiftiging en verwondingen. 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 te reduceren. In de risico-
inventarisatie wordt verwezen naar de bijbehorende protocollen/werkplannen. De protocollen die KinderRijk-breed
gelden, kunnen de beroepskrachten online vinden op www.kwaliteitrijk.nl. Verder worden de risico-inventarisaties
en de opgestelde werkplannen besproken tijdens teamvergaderingen die een keer per maand plaatsvinden. 

De kennis en naleving van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is tijdens het inspectieonderzoek beoordeeld op
basis van thema's. 

Gezondheid 
Op het gebied van gezondheid is aandacht besteed aan het beleid omtrent voedselveiligheid en handhygiëne. 
Gekoelde producten worden per groep in een koelkast bewaart. Uit een steekproef blijkt dat de koelkasten
gedurende het inspectiebezoek zichtbaar schoon zijn en dat in de koelkasten een thermometer aanwezig is. De
beroepskrachten zijn op de hoogte van de afspraken over voedselveiligheid. Zo worden bijvoorbeeld producten
voor gebruik gecontroleerd op de houdbaarheidsdatum, wordt de datum op de geopende verpakkingen gezet en
daarnaast laten de beroepskrachten weten dat zij de vleeswaren uiterlijk na twee dagen (en aan het einde van de
week) weggooien of uitdelen aan de kinderen om op te eten. 
Daarnaast blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van de afspraken omtrent handhygiëne en hiernaar
handelen in de praktijk. Uit een steekproef in de diverse groepsruimtes constateert de toezichthouder dat er zeep
en papieren handdoeken aanwezig zijn. Gedurende het inspectiebezoek zien de beroepskrachten erop toe dat de
kinderen voor het eten de handen met water en zeep wassen. Daarnaast wassen de beroepskrachten gedurende
het bezoek hun handen voor het bereiden van voedsel en na het verzorgen van een wond. 

Veiligheid 
Op het gebied van veiligheid is aandacht besteed aan het beleid omtrent ontruimen, ongevallenregistraties en
zelfstandigheidsverklaringen. 
Op de vestiging is dagelijks minimaal een beroepskracht aanwezig die in het bezit is van een BHV-diploma.
Dagelijks is één van de BHV'ers aangesteld als hoofd BHV'er. De beroepskrachten zijn hiervan op de hoogte en
daarnaast is dit opgenomen in het ontruimingsplan. Jaarlijks vindt er in samenwerking met de school een
ontruimingsoefening plaatst. De toezichthouder heeft het verslag van de laatste ontruimingsoefening op 17 maart
2016 ontvangen. Hierin is beschreven dat de ontruimingsoefening goed is verlopen en daarnaast zijn
verbeterpunten in het verslag opgenomen. Gedurende de ontruimingsoefening waren er geen kinderen aanwezig
op de BSO. De beroepskrachten zijn goed op de hoogte van de afspraken in het ontruimingsplan. 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van het beleid omtrent het registreren van ongevallen. Zo vertellen de
beroepskrachten dat ongevallen waarbij letsel, dat heeft geleid tot behandeling door een BHV'er of arts is
ontstaan, worden geregistreerd op het formulier registratie afwijkingen. Naar aanleiding van de toegestuurde
registratie ongevallen BSO Haspelslaan constateert de toezichthouder dat de beroepskrachten ook handelen
conform het beleid van KinderRijk. In deze registratie worden onder andere de ongevallen en passende
maatregelen beschreven om de kans op herhaling van een dergelijk ongeval in de toekomst te voorkomen. 
Ook zijn de beroepskrachten op de hoogte van de afspraken omtrent zelfstandigheidsverklaringen. Voor kinderen
tot 7 jaar wordt enkel onder toezicht buiten gespeeld. Vanaf 7 jaar mogen kinderen zelfstandig buiten spelen
indien er een zelfstandigheidsverklaring is ingevuld. In een zelfstandigheidsverklaring kan onder andere worden
opgenomen of een kind zelfstandig van de buitenschoolse opvang naar huis mag lopen /fietsen of zonder toezicht
van de leiding buiten op het plein bij de buitenschoolse opvang mag spelen. Er zijn duidelijke schriftelijk
vastgestelde regels over waar de kinderen zonder toezicht buiten mogen spelen.

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. Tevens wordt aandacht besteed aan
de kennis en gebruik van de meldcode tijdens teamvergaderingen welke eens in de vier weken plaatsvinden. 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. 15 november 2016) 
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende op locatie (d.d. 15 november2016) 
- Risico-inventarisatie veiligheid 20 mei 2016 (ontvangen 25 mei 2016) 
- Risico-inventarisatie gezondheid 20 mei 2016 (ontvangen 25 mei 2016) 
- Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne (versie 4 februari 2015) 
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- Werkinstructie Voedselhygiëne (versie 4 oktober 2016) 
- Registratie ongevallen BSO Haspelslaan (ontvangen 25 november 2016) 
- Ontruimingsplan (ontvangen 25 november 2016) 
- Verslag ontruiming (ontvangen 25 november 2016) 
- Ingevulde zelfstandigheidsverklaring (ontvangen 25 november 2016) 
- Locatie informatie BSO Gaspelslaan (ontvangen 25 november 2016) 
- Werkinstructie meldcode kindermishandeling versie 31 juli 2013
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van vijf groepsruimtes, van een hal en van een speellokaal. Daarnaast
heeft de buitenschoolse opvang op dinsdag en donderdag ook de gymzaal van de school tot hun beschikking. De
ruimtes zijn passend en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen ingericht.
In de diverse groepsruimtes zijn leuke hoeken gecreëerd en daarnaast is er bij de keuze van het speelmateriaal
rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. Zo is er in de groepsruimtes voor de jongere kinderen
bijvoorbeeld een winkel, een poppenhuis, een keuken, een knikkerbaan en een treinbaan aanwezig. In de ruimtes
die door de oudere kinderen gebruikt worden zijn onder andere (bord)spellen, computers en op de gang waar de
oudere kinderen gebruik van maken staat een tafelvoetbaltafel. Daarnaast is in de diverse groepsruimtes in
doorzichtige bakken veel (natuurlijk) speelmateriaal dat uitnodigt tot spelen.

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het schoolplein van de school. Deze buitenruimte is passend en in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen ingericht. Zo zijn er op het
schoolplein onder andere een zandbak, een koprolrek en diverse schommels aanwezig. Daarnaast is voor de
kinderen van de buitenschoolse opvang voldoende los speelmateriaal beschikbaar zoals fietsen, tennisrackets,
ballen, scheppen en emmers.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek d.d. 15 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, ouders over
(wijzigingen van) de klachtenregeling die gedownload worden via de website.

Oudercommissie
Bij KinderRijk is een centrale oudercommissie (de ouderraad) actief. Deze oudercommissie krijgt adviesaanvragen
met betrekking tot het algemene beleid voorgelegd. Daarnaast is op deze locatie een oudercommissie actief
waarin vier leden zitting hebben. Het reglement voor de oudercommissie is door de houder op 21 januari 2016
vastgesteld. Het oudercommissieregelement voldoet aan de gestelde eisen, zo beschrijft het regelement 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 KinderRijk buitenschoolse
opvang Haspelslaan is door de commissie zelf op 23 mei 2016 vastgelegd en wordt ten minstens eens per twee
jaar herzien en opnieuw vastgesteld.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een klachtenregeling die te vinden is op de eigen website ingesteld. In de klachtenregeling is een
duidelijk voortraject dat ouders bij ongenoegen kunnen volgen beschreven. Wanneer na dit traject alsnog een
klacht bestaat, staat beschreven dat deze schriftelijk kan worden ingediend bij KinderRijk. De regeling omtrent het
indienen van een klacht voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tevens is de houder aangesloten bij De
Geschillencommissie, waarbij ook deze locatie is aangemeld.

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 aan de GGD, en voldoen aan de
gestelde voorwaarden.

Gebruikte bronnen:
- Website www.kinderrijk.nl, geraadpleegd op 5 december 2016 
- Klachtenregeling KinderRijk, ontvangen op 14 januari 2016 
- Website www.degeschillencommissie.nl, geraadpleegd op 5 december 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 25 november 2016 
- Mailcontact oudercommissie, 4 december 2016 
- Reglement oudercommissie KinderRijk buitenschoolse opvang Haspelslaan, ontvangen 25 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.

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

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

Buitenspeelruimte

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

 

 

 

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 : KinderRijk buitenschoolse opvang Haspelslaan
KvK-vestigingsnummer : 000019291485
Website :
Aantal kindplaatsen : 90
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 : 15-11-2016
Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2016
Zienswijze houder : 16-12-2016
Vaststellen inspectierapport : 19-12-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 19-12-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 19-12-2016

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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