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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 25 november 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Wegens een aanvraag van de wijziging van
het aantal kindplaatsen heeft tegelijkertijd een incidenteel onderzoek plaatsgevonden. Hier is een apart rapport
voor opgesteld. 

In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht, namelijk de
kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, aan de beroepskracht-
kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de accommodatie, het ouderrecht en de
aanvullende nieuwe eisen met betrekking tot de klachtenregeling en de Geschillencommissie. De kwaliteitseisen die
zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld.

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 Kinderdagverblijf Asserring is gevestigd in een gebouw waar ook de halve dagopvang Asserring (HDO)
en Buitenschoolse opvang (BSO) Asserring in gevestigd zijn. Zij maken gebruik van een gezamenlijke tuin die
sinds de zomer van 2016 opnieuw is ingericht tot een natuurtuin. Er is een vast team van beroepskrachten
werkzaam op de vestiging die worden aangestuurd door een leidinggevende die tevens de HDO Asserring onder
haar hoede heeft. Vanaf volgend jaar zal de leidinggevende ook BSO Asserring aan gaan sturen. 

Het kinderdagverblijf bestaat momenteel uit vijf groepen, een babygroep, een peutergroep en drie verticale
groepen. In totaal kunnen er 61 kinderen worden opgevangen. 

Oudercommissie 
De Oudercommissie bestaat momenteel uit vijf leden. Op 16 december 2016 heeft de toezichthouder via de email
contact gezocht met de voorzitter van de oudercommissie, maar geen reactie ontvangen.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd en adviseert om dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan voor de hele organisatie opgesteld, en daarnaast is er specifiek voor
deze locatie een aanvullende pedagogische werkwijze opgesteld. Beide voldoen aan de gestelde voorwaarden. In
de pedagogische werkwijze is onder andere de werkwijze voor het gebruikmaken van kinderopvang gedurende
extra dagdelen beschreven, net als de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep.
Daarnaast staat beschreven dat als er zorgen zijn over kinderen of bijzonderheden in de ontwikkeling van de
kinderen worden gesignaleerd, dit met ouders wordt besproken. KinderRijk maakt voor het observeren en volgen
van kinderen gebruik van het kindvolgsysteem 'Welbevinden in Situaties (WIS)'. Als er zorgen zijn betreffende
ontwikkelingen of het gedrag van het kind, dan wordt het Welbevinden Algemeen (WA) of een observatieformulier
voor kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen ingezet. In de pedagogische werkwijze staat ook
beschreven hoe de beroepskrachten ouders kunnen doorverwijzen naar passende instanties.

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is geobserveerd op de groepen tijdens een peuteractiviteit en het eetmoment. 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 het kinderdagverblijf worden twee keer per week peuteractiviteiten georganiseerd. Uit elke groep mogen
ongeveer twee kinderen die willen, meedoen aan deze activiteit. Op de dag van het inspectiebezoek worden de
ramen van de hal door de kinderen met verf bestempeld. De activiteit wordt begeleid door een beroepskracht van
groep Pino en door een oma van een kind van het kinderdagverblijf die meehelpt bij deze activiteit. De kinderen
delen graag hun ervaringen en de beroepskracht sluit hier op passende wijze op aan. Zo willen de kinderen graag
laten zien wat ze gemaakt hebben; de beroepskracht toont zowel verbaal als non-verbaal aan de kinderen dat zij
gezien en gehoord worden. Als een kind zegt: 'Kijk, een eendje!', reageert de beroepskracht met 'Ja, een eendje.'
Vervolgens vraagt een kind aan de beroepskracht of zij wil komen kijken, en deze geeft aan dat ze haar handeling
afmaakt en daarna komt kijken. Als de beroepskracht verf gaat halen benoemt zij dit. Door de handelingen te
benoemen wordt er een veilige situatie voor de kinderen gecreëerd en weten de kinderen waar ze aan toe zijn.
Daarnaast wordt gedurende de activiteit ingespeeld op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Zo laat de
beroepskracht een letter zien en vraagt de kinderen welke letter het is. Vervolgens vertelt ze welke letter het is en
welke woorden met deze letter beginnen. 

Gedurende het eetmoment wordt de zelfredzaamheid van de kinderen gestimuleerd. De kinderen mogen zelf hun
broodje smeren en worden hierbij aangemoedigd. Daarnaast mogen de kinderen zelf kiezen wat zij op hun brood
willen waarbij de beroepskrachten opties noemen waaruit de kinderen kunnen kiezen. Bij een klein kind dat zelf
nog niet kan kiezen zegt de beroepskracht: 'Voor jou zal ik smeerkaas doen, want dat vind je zo lekker'.
Gedurende het eetmoment worden er gesprekken met de kinderen gevoerd en wordt besproken hoe de rest van
de dag eruit zal gaan zien. Zo wordt besproken dat aan het einde van de dag de schoenen gezet zullen worden en
er met de kinderen heel hard gezongen zal worden voor Sinterklaas.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleid KinderRijk, versie december 2014 
- Pedagogisch werkwijze, versie 1 juni 2016 (gedownload via website 16 december 2016) 
- Observaties op locatie (25 november 2016)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
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 overlegd en op dat moment niet ouder is dan twee maanden. De steekproef omvat de
beroepskrachten die sinds het laatste inspectiebezoek in dienst zijn getreden en de ingezette invalkracht die
tussen 14 november tot en met 25 november 2016 is ingezet.

Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat de personen die werkzaam zijn bij het
kindercentrum beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao
Kinderopvang is opgenomen. De steekproef omvat de beroepskrachten die sinds het laatste inspectiebezoek in
dienst zijn getreden en de ingezette invalkracht die tussen 14 november tot en met 25 november 2016 is
ingezet.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf heeft vijf groepen: 
- Tommie met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar 
- Pino met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar 
- Ieniemienie met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar 
- Dikkie Dik met maximaal negen kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar 
- Bert en Ernie met maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar 

De opvang vindt plaats in stamgroepen, en alle kinderen worden hier dagelijks in groepen opgevangen. Aan het
begin en einde van de dag worden alle kinderen opgevangen in de centrale hal, of wordt er buiten afgesloten. De
groepen Ieniemienie en Tommie worden op woensdag en vrijdag structureel samengevoegd. De groep Dikkie Dik
is op vrijdag gesloten. Het kan voorkomen dat een kind tijdelijk in een tweede stamgroep wordt geplaatst, waar
ouders vooraf schriftelijk toestemming voor 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 de groep Pino elf kinderen opgevangen door twee beroepskrachten, in
de groep Bert en Ernie twaalf kinderen door twee beroepskrachten en in de groepen Tommie en Ienieminie die op
vrijdag zijn samengevoegd, worden tien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. De groep Dikkie Dik is
op de dag van het inspectiebezoek niet geopend. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 14 november tot en met 25 november 2016 en de
bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode
voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden van 7.30 tot 17.30 uur, van 8.00 tot 17.30 uur,
van 8.30 tot 17.30, 18.00 of 18.30 uur. De beroepskrachten pauzeren tussen 13.00 en 15.00 uur ieder om de
beurt 60 minuten. Met deze werktijden wordt er redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken
van de vereiste beroepskracht-kind-ratio. Bij afwijking van de beroepskracht-kind-ratio wordt altijd minimaal de
helft van het aantal beroepskrachten ingezet. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat er door drie beroepskrachten wordt geopend en door minimaal twee en vaak drie
beroepskrachten wordt afgesloten. In geval van calamiteiten kunnen 
de beroepskrachten een beroep doen op hun locatiemanager of diens achterwacht en de beroepskrachten van
HDO en BSO Asserring van KinderRijk dat in hetzelfde pand gevestigd is.

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

Gebruikte bronnen:
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 7 december 2016) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (ontvangen op 7 december 2016) 
- Overzicht inzet beroepskrachten van 14 november tot en met 25 november 2016 (ontvangen op 7 december
2016) 
- Presentielijsten van 14 november tot en met 25 november 2016 (ontvangen op 7 december 2016) 
- Toestemmingsformulieren twee groepen (ontvangen 7 december 2016) 
- Gesprekken met beroepskrachten op locatie
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisaties
veiligheid en gezondheid en de bijhorende opgestelde protocollen/werkplannen. De protocollen die KinderRijk-
breed gelden kunnen de beroepskrachten digitaal raadplegen op www.kwaliteitrijk.nl. Verder worden de risico-
inventarisaties en de opgestelde werkplannen naar aanleiding hiervan besproken tijdens teamvergaderingen die
twee tot vier keer per jaar plaatsvinden. 

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

Veiligheid 
Op het gebied van veiligheid is aandacht besteed aan het beleid omtrent ontruimen. Uit gesprekken met de
beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van de afspraken die gemaakt zijn omtrent het
ontruimen, zoals deze zijn opgenomen in het ontruimingsplan van de vestiging. Zo geven de beroepskrachten
bijvoorbeeld aan dat in geval van ontruimen de rode calamiteitenmap meegenomen dient te worden, waarin
onder andere de kindgegevens en aanwezigheidslijsten zijn opgenomen. Dagelijks is er minimaal één
beroepskracht van de vestiging aanwezig die in het bezit is van een BHV-diploma. Op 4 november 2016 heeft de
laatste ontruimingsoefening plaatsgevonden, waarin de nieuwe situatie betreffende de vernieuwde tuin, is
geoefend. De toezichthouder heeft een verslag omtrent de ontruimingsoefening ontvangen. Hierin staat onder
andere dat de ontruimingsoefening goed is verlopen en daarnaast zijn enkele punten beschreven die zullen
worden opgenomen in het verbeterplan. 

Gezondheid 
Op het gebied van gezondheid is aandacht besteed aan het beleid omtrent het binnenmilieu. Uit gesprekken met
de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van de afspraken omtrent het binnenmilieu zoals
deze zijn opgenomen in de werkinstructie luchtkwaliteit en de locatiespecifieke afspraken omtrent de
luchtkwaliteit, en dat zij hiernaar handelen in de praktijk. Op de locatie is mechanische ventilatie aanwezig die
echter onvoldoende zorgt voor een gezond binnenmilieu. De CO2-waarden in met name de groep Bert en Ernie is
regelmatig te hoog, aldus de beroepskrachten. Daarom zijn op deze locatie specifieke afspraken gemaakt
omtrent het binnenmilieu, die voldoende effectief blijken te zijn. In de diverse groepsruimtes is een CO2-meter
aanwezig, die piept zodra de waardes te hoog zijn. Als de waardes te hoog zijn worden de buitendeuren en de
deuren naar de centrale hal wijd opengezet en volgens de beroepskrachten is dit voldoende om de CO2-waarde
te laten zakken. Daarnaast geven de beroepskrachten aan in de ochtend, voordat de kinderen aanwezig zijn, de
groepsruimtes te luchten, en worden de ramen in de groepsruimtes op een kier gezet. Ten tijde van het
inspectiebezoek constateert de toezichthouder dat de getroffen maatregelen voldoende effectief zijn om de CO2-
waarde te laten zakken tot < 800 ppm.

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 het gebruik van de meldcode tijdens teamvergaderingen die twee tot vier maal per jaar plaatsvinden.
Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van mogelijke signalen van
kindermishandeling en de eerste stap die zij dienen te nemen in het geval van een vermoeden.

Vierogenprincipe
De opvang is op zodanige wijze georganiseerd dat de beroepskracht de werkzaamheden uitsluitend kan
verrichten terwijl zij gezien of gehoord wordt door een andere volwassene. Zo worden de kinderen bijvoorbeeld
aan de dagranden, wanneer er minder beroepskrachten aanwezig zijn, opgevangen in de centrale hal. Door de
glazen deuren van de groepsruimtes hebben de beroepskrachten altijd zicht op de andere groepen en daarnaast
zijn de slaap- en badkamers aangrenzend aan de groepsruimtes.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten op locatie 
- Telefonisch contact leidinggevende d.d. 29 november 2016 
- Werkinstructie luchtkwaliteit, versie 1 juli 2016 (ontvangen op 15 november 2016) 
- Meting luchtkwaliteit november (ontvangen op 7 december 2016) 
- Aandacht voor luchtkwaliteit, Plan gebruik KDV Asserring groepsruimte; Ieniemienie, Tommie en Bert en Ernie
(ontvangen 7 december 2016) 
- Verslag ontruimingsoefening 4 november 2016 (ontvangen op 7 december 2016) 
- Ontruimingsplan (ontvangen op 7 december 2016) 
- Pedagogisch beleidsplan, versie 1 juni 2016
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
Het kinderdagverblijf maakt gebruik van vijf groepsruimtes en een speelhal. De ruimtes zijn passend ingericht in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen en daarnaast is er passend
speelmateriaal voor de kinderen aanwezig. In de ruimtes zijn speelhoeken gecreëerd zoals huishoeken, hoeken
om boeken te lezen of hoeken voor de baby's door middel van grondboxen. Het inspectiebezoek vindt plaats
gedurende de sinterklaasperiode. In de ruimtes is sinterklaasversiering aanwezig en daarnaast hangen er diverse
sinterklaasknutselwerkjes van de kinderen.

Buitenspeelruimte
Het kindercentrum maakt gebruik van een aangrenzende buitenruimte die wordt gedeeld met de Buitenschoolse
Opvang en Halve Dagopvang Asserring van kinderrijk. De buitenruimte is in de zomer van 2016 opnieuw ingericht
tot natuurtuin. Er is onder andere een zandbak, een waterbaan en een buitenbox voor de baby's aanwezig.
Daarnaast geeft een beroepskracht aan dat er voldoende los speelmateriaal aanwezig is zoals fietsen. Het
kindercentrum kan te allen tijde gebruikmaken van de buitenruimte. Als er samen met de Buitenschoolse opvang
wordt buiten gespeeld, dan zijn er duidelijke afspraken over waar de grote kinderen bijvoorbeeld mogen fietsen
om de veiligheid van de jongere kinderen te waarborgen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek, 25 november 2016 
- Gesprekken met beroepskrachten op locatie
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over (wijzigingen van) de klachtenregeling - die gedownload kan worden via de
website www.kinderrijk.nl.

Oudercommissie
Bij KinderRijk is een centrale oudercommissie (de ouderraad) actief. Deze oudercommissie krijgt adviesaanvragen
met betrekking tot het algemene beleid voorgelegd. Daarnaast is op deze locatie een oudercommissie actief
waarin vijf leden zitting hebben.

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

Gebruikte bronnen:
- Website www.KinderRijk.nl, geraadpleegd op 20 december 2016 
- Klachtenregeling KinderRijk, ontvangen op 14 januari 2016 
- Website www.degeschillencommissie.nl, geraadpleegd op 20 december 2016 
- Contactgegevens oudercommissie, ontvangen op 7 december 2016
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Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe stamgroep 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.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders
doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij
ondersteund worden.

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor 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 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

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten
op welke dag bij welke groep horen.
A. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
Of 
B. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 
Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een overeengekomen
periode in één andere stamgroep opgevangen.
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.

Beroepskracht-kind-ratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep
bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
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 een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.
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beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.
De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 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 ingezet wordt, dan 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

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.

Vierogenprincipe

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Binnenspeelruimte

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

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Informatie

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

Oudercommissie

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

Klachten en geschillen 2016
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De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht.

KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring - Jaarlijks onderzoek 25-11-2016 11/13



Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring
KvK-vestigingsnummer : 000016263111
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 61
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : KinderRijk B.V.
Adres houder : Postbus 2027
Postcde en plaats : 1180 EA  Amstelveen
KvK-nummer : 34321110
Website : www.kinderrijk.nl

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. P. Neefjes, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 25-11-2016
Opstellen concept inspectierapport : 29-12-2016
Zienswijze houder : 09-01-2017
Vaststellen inspectierapport : 09-01-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 13-01-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 13-01-2017

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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