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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 6 december 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 1.62, eerste lid van
de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hierbij is de beoordeling van de actuele kwaliteit van de
voorziening onderdeel van de beoordeling of de nieuwe houder redelijkerwijs zal gaan voldoen. 

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. 

De locatie 
KinderRijk Molenweg is een kindercentrum met drie buitenschoolse-opvanggroepen gevestigd in een openbaar
park (het Broersepark). Het team bestaat uit acht beroepskrachten, van wie er twee na het vorige
inspectiebezoek op deze locatie zijn komen werken. Sinds een aantal maanden is er een nieuwe leidinggevende
aangesteld op de locatie, die ook nog leiding geeft aan een andere buitenschoolse opvang van KinderRijk. 

Het pand waarin de buitenschoolse opvang is gevestigd, is verouderd. Er is al vele jaren sprake dat een verhuizing
zal gaan plaatsvinden, waardoor de gemeente terughoudend is om geld uit te geven aan het onderhoud.
Inmiddels wordt er gesproken over het vormen van een brede school met de Piet Heinschool, waarbij het streven
is dat dit binnen twee jaar rond is. Op basis daarvan zijn nieuwe afspraken met de gemeente gemaakt, waardoor
er onder meer verbeteringen zijn doorgevoerd met betrekking tot de gaskachels en de ramen. 

Oudercommissie 
In een gesprek tijdens het inspectiebezoek vertelt een van de leden van de oudercommissie (OC) dat de OC zeer
tevreden is over de opvang. Het pedagogisch klimaat wordt positief gevonden; zo wordt er veel tijd besteed aan
de overdracht en wordt indien mogelijk huiswerkbegeleiding geboden. Ook worden er veel gezelschapsspellen
gespeeld, en de sfeer wordt door de kinderen niet als schools ervaren, wat door ouders zeer gewaardeerd wordt.
Over het domein veiligheid en gezondheid vertelt het lid van de OC dat de hygiëne van het gebouw matig
gevonden wordt, maar dat de beroepskrachten en de leidinggevende erop toezien het zo schoon mogelijk te
houden. 'Het is roeien met de riemen die je hebt', en de voordelen van deze locatie, zoals sfeer en ligging, wegen
voor de OC ruimschoots op tegen de tekortkomingen van het gebouw. De OC is tevreden over de bezetting ten
opzichte van de kindaantallen. De kinderen gaan volgens het lid van de OC graag naar de opvang. 

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd. 

De toezichthouder heeft beoordeeld dat de vestiging ook onder verantwoordelijkheid van de nieuwe
rechtspersoon redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen kan voldoen. De toezichthouder adviseert positief te besluiten
op de aanvraag tot overname en KinderRijk B.V. te registreren als houder van de voorziening vanaf 1 januari
2017.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geobserveerd in de groepen Flowers en Hippy's 1 tijdens het
eten, het vrij spelen en het buiten spelen. Gedurende deze observaties wordt voldoende invulling gegeven aan de
pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen, de
mogelijkheid tot het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen en de overdracht
van normen en waarden. Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel gebaseerd is. 

Emotionele veiligheid en sociale compentie 
Aan het begin van de middag eten de kinderen van de Flowers in de eigen basisgroep fruit en crackers. De
beroepskrachten hebben de tafels gedekt en eten met de kinderen mee. De kinderen hebben duidelijke
voorkeuren voor naast wie ze willen zitten en vooral ook naast wie niet, en praten hier, zoals kinderen doen,
openlijk en direct over. Aan hun gezichten te zien, vinden niet alle kinderen dit leuk. Een van de beroepskrachten
begeleidt dit na korte tijd door enerzijds te beslissen wie waar zit en anderzijds een gesprekje te voeren met de
kinderen. De kwetsbaardere kinderen krijgen hiermee steun en de sfeer wordt weer positief. 

De kinderen zijn nogal uitgelaten omdat het de dag ervoor Sinterklaas was. In de schoen van een van de
beroepskrachten zaten cadeautjes voor de kinderen. Na het eten worden deze uitgedeeld. Een van de
beroepskrachten neemt een getal onder de honderd in haar hoofd, en de kinderen mogen raden. Degene die het
dichtst in de buurt zit, mag een cadeau uit een tas kiezen. 

Bij beide Hippy-groepen is een deel van de kinderen buiten aan het spelen. Van elke groep is een beroepskracht
mee naar buiten. De andere kinderen spelen gezamenlijk in de ruimte van de Hippy's 1 met van beide groepen
één beroepskracht. Er wordt geknutseld, gelezen, gezelschapsspellen gespeeld en met auto's of bouwmateriaal.
De beroepskrachten spelen spelletjes met verschillende groepjes kinderen. Ondertussen voeren ze kleine
gesprekjes met de kinderen en is er aandacht voor spelregels en plezier. Andere kinderen spelen zelfstandig,
waarbij de beroepskrachten wel beschikbaar zijn voor hulp en vragen. 

Op de dag van het inspectiebezoek werkt de leidinggevende van de locatie als beroepskracht op Hippy's 1. Een
van de vaste beroepskrachten is ziek en van de vaste invalpool was niemand beschikbaar. De leidinggevende
vertelt dat hij er in die gevallen de voorkeur aan geeft om zelf als beroepskracht te werken boven een
uitzendkracht in te zetten, zowel voor de continuïteit voor de kinderen als om de kinderen en de gang van zaken
in de groepen goed te kennen. 

Persoonlijke competentie 
Bij de Hippy's zijn de beroepskrachten zich zichtbaar bewust van hun rol bij het bevorderen van de
zelfredzaamheid van de kinderen. Ze bieden de kinderen steun bij hulpvragen, zoals het pakken van materiaal of
het dichtdoen van een jas, zonder het over te nemen. De kinderen kunnen allerlei vaardigheden oefenen doordat
er het speelmateriaal diverse ontwikkelingsgebieden bestrijkt. Zo is er materiaal om samen mee te spelen, en
materiaal om alleen mee te spelen, er is materiaal voor de fijne motoriek, voor ruimtelijk inzicht, en voor
fantasie- en rollenspel. Het materiaal ligt op kindhoogte, waardoor kinderen worden uitgenodigd om verschillend
materiaal uit te proberen. 

Sommige kinderen van de Flowers hebben een zogenaamde 'zelfstandigheidsverklaring'. Op basis van de
inschatting van de beroepskrachten en toestemming van ouders mogen die kinderen zonder direct toezicht naar
buiten. De andere kinderen spelen alleen buiten wanneer er ook minstens één beroepskracht buiten is.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten (tijdens inspectiebezoek) 
- Gesprek met de leidinggevende (tijdens inspectiebezoek) 
- Pedagogische werkwijze BSO Molenweg, versie 29 januari 2016 (geraadpleegd via de webiste op 7 december
2016) 
- Observaties (tijdens inspectiebezoek)
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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 na naamswijziging een nieuwe VOG RP
aan te vragen zodat er niet aan kan worden getwijfeld dat de VOG ook geldig is voor de organisatie na 1 januari 
2017. De organisatie heeft in de afgelopen jaren regelmatig en tijdig een nieuwe VOG RP aangeleverd, wegens
verhuizingen en de start van nieuwe locaties. De VOG RP zal onverwijld na de naamswijziging worden
aangevraagd en aan de toezichthouder worden verzonden. Om deze reden acht de toezichthouder het geen
risico voor de kwaliteit dat de VOG die bij de aanvraag is overgelegd ouder is dan twee maanden. 

De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag
die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet ouder is dan twee maanden.
Deze beoordeling is gebaseerd op de twee beroepskrachten die sinds het laatste reguliere inspectiebezoek op
deze locatie in dienst zijn getreden.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op de twee beroepskrachten die sinds het
laatste reguliere inspectiebezoek op deze locatie in dienst zijn getreden.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft drie basisgroepen: 
- in de groep Hippy's I worden maximaal twintig kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar; 
- in de groep Hippy's II worden eveneens maximaal twintig kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar; en
- in de groep Flowers worden maximaal twintig kinderen opgevangen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. 

Op vrijdag worden de groepen Hippy's I en II samengevoegd omdat er die dag in beide groepen nooit meer dan
10 kinderen zijn. Op woensdag is de groep Hippy's II op dit moment gesloten omdat er van die groep op die dag
geen kinderen zijn. 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. Het komt niet voor dat kinderen worden opgevangen in een andere dan
de eigen basisgroep.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Hippy's I worden namelijk achttien kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten, in de groep Hippy's II veertien kinderen door twee beroepskrachten en in de groep Flowers
vijftien kinderen door twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 21 november tot en met 2 december 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. 

De beroepskrachten van de groepen Hippy's I en II hebben op maandag, dinsdag en donderdag de volgende
werktijden: van 14.30 tot 17.30 of 18.30 uur. op woensdag en vrijdag werken zijn van 14.15 tot 17.30 of
18.30 uur. 
De beroepskrachten van de Flowers werken op maandag, dinsdag en donderdag van 14.15 tot 17.30 of 18.30
uur. Op woensdag werken zij van 11.45 tot 17.30 of 18.30 uur en op vrijdag werken zij van 14.15 tot 17.30 of
18.30 uur. 
Op schooldagen pauzeren de beroepskrachten niet. 
Op schoolvrije dagen werken de beroepskrachten van 8.00 of 8.30 tot 17.30 of 18.30 uur. Zij pauzeren dan 45
minuten. 
De beroepskrachten verklaren dat er om 17.30 uur in de regel minder dan tien kinderen per groep aanwezig zijn.
Als er meer kinderen zijn, blijft een van de beroepskrachten een kwartier langer. 
Met deze werktijden wordt redelijkerwijs 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 omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat er te allen tijde door minimaal twee beroepskrachten wordt geopend en afgesloten.

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

Gebruikte bronnen:
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- Gesprekken met de beroepskrachten (tijdens inspectiebezoek) 
- Gesprek met de leidinggevende (tijdens inspectiebezoek) 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties 
- Overzicht inzet beroepskrachten 21 tot en met 30 november 2106 (per e-mail ontvangen op 12 december
2016) 
- Presentielijsten november 2016 (per e-mail ontvangen op 12 december 2016) 
- Plaatsingslijsten 21 november tot en met 2 december 2016 (per e-mail ontvangen op 12 december 2016) 
- Standaardrooster van het personeel (per e-mail ontvangen op 12 december 2016) 
- Pedagogische werkwijze, versie 29 januari 2016 (geraadpleegd via kinderrijk.nl op 9 december 2016) 
- VOG RP van de houder (d.d. 23 juni 2016, ontvangen op 28 juni 2016) 
- Verklaringen van de directeur (op 27 oktober 2016)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het kindercentrum is beoordeeld op basis van enkele onderwerpen. Met
betrekking tot de veiligheid is gelet op de uitvoering van het beleid omtrent buiten spelen. Met betrekking tot de
gezondheid is gelet op het binnenmileu. 

Buiten spelen 
De BSO heeft een eigen buitenruimte die grenst aan het openbare gedeelte van het Broersepark. De jongste
kinderen spelen altijd buiten onder direct toezicht van de beroepskrachten. Sommige oudere kinderen hebben een
zelfstandigheidsverklaring. De beroepskrachten maken in eerste instantie de inschatting welke kinderen hiervoor in
aanmerking komen, aan de hand van het gedrag op de BSO. Ook is toestemming van ouders nodig, die hiervoor
een formulier invullen waarop zij laten weten welke activiteiten kinderen zelfstandig buiten mogen ondernemen,
zoals naar het winkelcentrum, met een vriendje mee, zelfstandig naar huis of zonder toezicht buiten spelen in de
eigen buitenruimte. 
Met de kinderen die zonder toezicht in de eigen buitenruimte mogen spelen, zijn duidelijke afspraken gemaakt tot
waar deze ruimte loopt. Zo mogen de kinderen niet in de bosjes en aan de ene kant tot aan een paaltje en aan de
andere kant tot aan een lantarenpaal. 
De kinderen van de BSO spelen ook regelmatig in het openbare gedeelte van het park. Voor het veldje achter de
eigen buitenruimte worden geen verdere maatregelen getroffen. Wanneer er van de rest van het park gebruik
gemaakt wordt of buiten het park gegaan wordt, krijgen de kinderen een hesje aan en een ketting om met het
telefoonnummer van de BSO. Een beroepskracht verklaart dat voordat ze naar buiten gaan, er met de kinderen
rollenspellen gespeeld worden om te oefenen welk gedrag (van de kinderen) veilig is. Hoewel niet alle afspraken in
beleid zijn vastgelegd, blijkt uit de verklaringen van de beroepskrachten dat zij eenduidig handelen. 

Binnenmilieu 
In de laatste twee jaarlijkse onderzoeken van 2014 en 2015 is aandacht besteed aan het binnenmilieu, in verband
met het gebruik van gaskachels. Beide jaren zijn overtredingen geconstateerd die ook beide jaren zijn opgelost. 
Naar aanleiding van de overtreding van 2015 zijn werkafspraken gemaakt en/of herhaald met de medewerkers.
Tijdens dit inspectieonderzoek is onderzocht of deze afspraken voldoende geïmplementeerd zijn. 

De gaskachels zijn recentelijk gereinigd. Dit verkleint het risico op onvolledige verbranding en dus op het vrijkomen
van koolmonoxide (CO). Om het risico op een te hoog CO-gehalte verder te verkleinen, verklaren de
beroepskrachten altijd een raam open te hebben zodra de kachel aanstaat. De ramen zijn inmiddels voorzien van
drangers, waardoor de ramen op elke gewenste stand kunnen worden geopend. Tijdens het inspectiebezoek
staan in alle ruimtes ramen open en is de temperatuur aan de lage kant (18,5o C). 
De beroepskrachten verklaren dat de kachels in de winter tijdens de opvang op stand 4 of 5 moeten staan, en 's
nachts op stand 2 of 3. Zodra de temperatuur het toelaat, gaan de kachels uit. Wanneer de beroepskrachten met
hun dienst beginnen, worden de ruimtes gelucht door alle ramen open te zetten. 
Met betrekking tot de CO-melders, die in elke ruimte zijn opgehangen, verklaren de beroepskrachten dat deze
een geluidssignaal afgeven wanneer de het CO-gehalte te hoog is. Zij weten dat ze bij dat signaal onmiddellijk het
gebouw moeten ontruimen. De meters geven tijdens het inspectiebezoek 0 ppm aan. 

De werkafspraken omtrent het gebruik van de gaskachels zijn op twee plaatsen beschreven: een deel staat in het
document 'Locatie-informatie BSO Molenweg', dat in de calamiteitenmap is opgenomen, en een deel is
opgehangen in de groepsruimtes. Zo staat in de locatie-informatie welke taken de beroepskrachten aan het einde
van de dag hebben (zoals ramen en deuren sluiten), behalve de instructies over de stand van de kaskachels.
Hoewel de beroepskrachten er blijk van geven van alle afspraken op de hoogte te zijn, is het met name met het
oog op eventuele invalkrachten aan te raden om in elk geval op één plek alle informatie bij elkaar te hebben. 

De CO2waarde geeft een indicatie van de luchtkwaliteit. Een CO2-waarde onder de 800 ppm (parts per million) is
ideaal, waar een CO2-waarde tot ongeveer 1000 ppm acceptabel is. KinderRijk heeft in haar beleid geen
streefwaardes opgenomen; wel staat beschreven dat elke locatie een CO2-meter heeft en dat de waardes
regelmatig op een formulier genoteerd worden. De leidinggevende van BSO Molenweg meet meerdere keren per
jaar de CO2-waardes in de verschillende ruimtes. Deze waardes worden genoteerd op een lijst, die tijdens het
inspectiebezoek aan de toezichthouder is getoond. De genoteerde waardes op de lijst zijn tussen de 600 en 700
ppm, maar dit zijn metingen die gedaan zijn als er geen kinderen in het pand zijn. Tijdens het inspectieonderzoek
geeft de CO2-meter van de toezichthouder in de ruimte van de Flowers 1111 ppm, bij 18,5 oC, en in de
groepsruimte van de Hippy's 1134 ppm bij 17,7 oC. De CO2 is dus aan de hoge kant, en de temperatuur aan de
lage kant. Het gebruik van gaskachels maakt dat er steeds geschipperd moet worden tussen een optimale
temperatuur en een optimale CO2-waarde, wat met name op koude dagen lastig is. De beroepskrachten laten in
hun verklaringen en hun handelen zien zich bewust te zijn van de risico's en het beleid, zij handelen hier zo goed
mogelijk naar.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Alle beroepskrachten volgen jaarlijks een interne training over de meldcode die KinderRijk-breed wordt
georganiseerd. Tevens wordt er jaarlijks aandacht besteed aan de meldcode tijdens werkoverleg. 
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De beroepskrachten kunnen meerdere signalen noemen die kunnen duiden op kindermishandeling en verklaren bij
elke bijzonderheid in de ontwikkeling te handelen volgens het stappenplan van de meldcode om de zorgen te
verhelderen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten (tijdens inspectiebezoek) 
- Pedagogische werkwijze BSO Molenweg, versie 29 januari 2016 (geraadpleegd via de webiste op 7 december
2016) 
- Locatie-informatie BSO Molenweg (per e-mail ontvangen op 12 december 2016) 
- Voorbeeld van een zelfstandigheidsverklaring BSO Molenweg (per e-mail ontvangen op 12 december 2016)
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De opvang vindt plaats in een oud pand in het Broersepark. Omdat er langere tijd sprake was van een mogelijke
verhuizing naar een ander pand, vindt aan het pand beperkt onderhoud plaats. De afgelopen maanden is het
voornemen ontstaan om de buitenschoolse opvang onder te brengen in de Piet Heijnschool. Vanwege
herstructurering in de buurt lijkt dit haalbaar binnen een termijn van twee jaar. Op basis daarvan zijn nieuwe
afspraken gemaakt met de gemeente over het onderhoud van het pand. Onder meer zijn de gaskachels gereinigd
en van een ombouw voorzien (binnen en buiten), en zijn er drangers aangebracht op de ramen, zodat deze op
elke gewenste stand kunnen worden opengezet. 

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

De groepen Hippy's I en II beschikken over onder meer divers bouwmateriaal, auto's, speelgoeddieren, een
poppenhuis, knutselmateriaal, spelletjes en boekjes die zijn uitgestald op plankjes bij de zitbank. In elke
groepsruimte staan twee lange tafels waaraan gegeten of gespeeld kan worden. In de groepsruimte van de
Hippy's I is een huishoek enigszins afgeschermd van de rest van de ruimte door middel van houten staanders, wat
enige mate van rust en privacy biedt aan de kinderen. 

In de groepsruimte van de Flowers staat een tafelvoetbalspel, een timmertafel, een bank met een televisie, een
spelcomputer, en kasten met divers los speelmateriaal zoals gezelschapsspellen, boeken en knutselmateriaal.
Ook hier staan twee lange tafels waaraan gegeten en gespeeld kan worden.

Buitenspeelruimte
De BSO maakt gebruikvan de aangrenzende buitenruimte waar een speeltoestel met glijbaan, een grote zandbak
en een tafeltennistafel aanwezig zijn. Tevens wordt gebruikgemaakt van het openbare Broersepark.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek

KinderRijk Buitenschoolse opvang Molenweg - Jaarlijks onderzoek 06-12-2016 9/15



Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over (wijzigingen van) de klachtenregeling; deze kan gedownload worden via de
eigen website. Tevens informeert de houder ouders via de website over de mogelijkheid om geschillen voor te
leggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

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 (OC) actief waarin vijf leden zitting hebben. De toezichthouder
heeft tijdens het inspectiebezoek gesproken met een van de leden van de OC.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een klachtenregeling ingesteld, die te vinden is op de eigen website. Deze regeling voldoet aan de
gestelde voorwaarden. Tevens is de houder aangesloten bij De Geschillencommissie, waarbij ook deze locatie is
aangemeld.

Gebruikte bronnen:
- Website www.kinderrijk.nl 
- Gesprek met een lid van de oudercommissie (tijdens inspectiebezoek) 
- Klachtenregeling KinderRijk (ontvangen op 14 januari 2016) 
- Website www.degeschillencommissie.nl (geraadpleegd op 26 januari 2016)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college
van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013.
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO
Kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de ouder daarvoor
vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode.

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is.
Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten
ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 uur en na
16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 uur en na 16.30 uur en tijdens de voor
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke
omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

KinderRijk Buitenschoolse opvang Molenweg - Jaarlijks onderzoek 06-12-2016 11/15



Veiligheid en gezondheid
 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

 

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
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 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.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar.

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze bij onder de aandacht van
de ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen oudercommissie ingesteld,
de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt,
ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat
de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
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- 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 Molenweg
KvK-vestigingsnummer : 000019291620
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. S. Pieterson

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 06-12-2016
Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2016
Zienswijze houder : 19-12-2016
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.

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