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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 2 februari 2017 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is naar aanleiding van het
risicoprofiel slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht, namelijk de kwaliteitseisen op het gebied van
het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en aan de beroepskracht-kind-ratio. De kwaliteitseisen die
zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 
Het onderzoek bestaat uit een onaangekondigd bezoek aan de locatie, waarin observaties zijn uitgevoerd, en
gesprekken zijn gevoerd met beroepskrachten en de leidinggevende. Ook zijn op verzoek van de toezichthouder
na het bezoek nog enkele documenten toegestuurd.

Beschouwing
Algemeen 
De organisatie 
KinderRijk is een organisatie met veertien locaties voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in
Amsterdam en Amstelveen. Daarnaast heeft KinderRijk vijftien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van
4 tot 12 jaar 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. 
Voor de hele organisatie is zowel een klachtencoördinator als een vertrouwenspersoon aangesteld. 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 MacGillavrylaan is een kinderdagverblijf in Amsterdam-Oost met vijf verticale groepen.
In elke groep worden maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen. Er is een team van
vaste beroepskrachten en er is een vestigingsmanager aangesteld die voor deze locatie verantwoordelijk is. Zij
heeft een kantoor op de vestiging zelf en is 3 à 4 dagen per week aanwezig. Sinds enkele weken wordt op deze
vestiging (net als op alle kinderdagverblijven van de organisatie) meerdere malen per week tussen de middag een
warme maaltijd aangeboden. Uit het inspectieonderzoek blijkt dat er wordt voldaan aan alle onderzochte
kwaliteitseisen. 

Oudercommissie 
De oudercommissie van de locatie bestaat uit drie leden. De toezichthouder heeft op 8 maart 2017 telefonisch
contact gehad met de voorzitter van de oudercommissie. De voorzitter vertelt tevreden te zijn over het
adviesrecht. De communicatie met de leidinggevende verloopt erg prettig en de adviezen van de oudercommissie
worden serieus genomen. 
Over de kwaliteit van de opvang is de oudercommissie erg tevreden. Concreet is de voorzitter positief over de
activiteiten: er worden regelmatig uitstapjes gemaakt en er wordt veel buiten gespeeld. Sinds kort hangen er ook
foto's van de activiteiten op de locatie wat zij erg leuk vindt. Verder is zij erg blij met de warme maaltijden die
sinds kort op de locatie worden aangeboden. Eén van de andere oudercommissieleden heeft nog toegevoegd
tevreden te zijn over het Pikler-beleid (pedagogisch beleid) dat in de praktijk wordt uitgevoerd.

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

Pedagogische praktijk
De pedagogische praktijk is geobserveerd op de groepen Waterlelies en Guppen, tijdens de vrije speelmomenten.
Uit de observaties blijkt dat er voldoende uitvoering wordt gegeven aan de vier pedagogische basisdoelen, te
weten het waarborgen van de emotionele veiligheid, de mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en
sociale competenties en de overdracht van waarden en normen. Onderstaande beschrijvingen zijn enkele
voorbeelden hiervan. 

Normen en waarden 
De overdracht van normen en waarden wordt voldoende gewaarborgd. Op de groep Guppen hebben de kinderen
gespeeld en gaan ze al bijna aan tafel om te eten. Een van de beroepskrachten vraagt aan twee peuters of ze
willen helpen met het opruimen van de keukenhoek waar ze gespeeld hebben. Ze helpt zelf ook mee. Een van de
kinderen vraagt of de knuffel van het kind ook mee aan tafel mag zitten. De beroepskracht zegt eerst dat dat niet
kan, maar zegt dat de knuffel wel onder de stoel van het kind mag liggen. Het kind gaat hier verder op in, en ze
spreken af dat de knuffel op een eigen stoel mag. Als ze aan tafel gaan zitten krijgt de knuffel een eigen stoel. De
beroepskracht legt uit dat de knuffel niet naast het kind kan zitten omdat de knuffel dan vies wordt en het kind is
zichtbaar blij met de oplossing. Door het stimuleren van het opruimen, het maken van afspraken en het uitleggen
van de regels wordt de overdracht van normen en waarden gestimuleerd. Ook blijkt uit de observaties dat de
beroepskrachten de kinderen op een positieve manier benaderen. Als kinderen ongewenst gedrag vertonen,
worden ze daar niet negatief op aangesproken, maar geven de beroepskrachten ze bijvoorbeeld een opdracht die
ze kunnen doen, waardoor ze stoppen met het ongewenste gedrag. 

Persoonlijke competentie 
De ontwikkeling van de persoonlijke competenties wordt op verschillende manieren gestimuleerd. De kinderen
worden ondersteund en gestimuleerd waar nodig. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de behoeften van het kind;
in de groep Waterlelies is er, na het eten, tijd voor vrij spel. Tijdens enkele organisatorische taken, zoals het
afruimen van de tafel en het verschonen van de kinderen, zijn een paar oudere kinderen wat druk en luidruchtig.
De beroepskrachten zorgen ervoor dat deze kinderen buiten gaan spelen, zodat ze hun energie kwijt kunnen.
Enkele andere kinderen krijgen de keus of ze binnen of buiten willen spelen. De beroepskrachten vertellen aan de
toezichthouder dat in de middag wel vaak alle kinderen naar buiten gaan. De jongste baby's gaan niet dagelijks
naar buiten, maar toch regelmatig. Voor kinderen die nog niet lopen, maar al wel kruipen, zijn er speciale
regenbroeken/kruippakjes beschikbaar, zodat zij ook buiten kunnen spelen zonder dat zij al te vies/nat worden. 
Kinderen kunnen op verschillende manieren leerervaringen opdoen. Bijvoorbeeld doordat de ruimte is ingericht in
specifieke hoeken en er divers ontwikkelingsmateriaal aanwezig is. Ook wordt ten tijde van het
inspectieonderzoek het thema voorlezen behandeld; er zijn meerdere ouders die hebben voorgelezen aan de
kinderen en in de centrale hal is een voorleeshoek ingericht. Verder worden diverse activiteiten aangeboden, zoals
peuteryoga en peuterdans. De leidinggevende vertelt dat de afgelopen twee jaren veel aandacht is besteed aan
activiteiten voor de peuters en dat het komende jaar ook meer aandacht zal gaan naar activiteiten voor baby's. 

Emotionele veiligheid 
De emotionele veiligheid van de kinderen wordt bijvoorbeeld gewaarborgd door de inzet van vaste
beroepskrachten. Na enkele personeelswisselingen rond de zomer van 2016 is er weer een team van vaste
beroepskrachten en zijn er geen vacatures. Als er invalkrachten nodig zijn, in verband met ziekte of verlof, dan
worden er zoveel mogelijk de vaste invalkrachten die aan de vestiging verbonden zijn ingezet. Indien er volgens
de beroepskracht-kind-ratio op een dag maar één beroepskracht wordt ingezet, is dit nooit een invalkracht. 
Op alle groepen staan grondboxen waar de kleinste kinderen in kunnen spelen. Een van de beroepskrachten
vertelt dat de grondbox wel gebruikt wordt, maar dat de baby's ook bij de groep betrokken worden. Als de
situatie zich ervoor leent, kunnen de baby's die kruipen ook in de rest van de groepsruimte spelen. Als het druk is
op de groep, kan de groep ook opgesplitst worden, door een aantal kinderen op het podium te laten spelen, of
door de oudere peuters in de gang te laten spelen.

Gebruikte bronnen:
- Observaties op de groepen Waterlelies en Guppen tijdens het vrijspelen 
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende 
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
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 een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste reguliere
inspectiebezoek in dienst is getreden en onder de vaste invalkrachten.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste
reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

Opvang in groepen
Er zijn vijf verticale stamgroepen en in elke groep worden maximaal twaalf kinderen opgevangen in de leeftijd van
nul tot vier jaar. De groepen zijn: Waterlelies, Kikkers, Salamanders, Libellen en Guppen. Tijdens het eerste (half)
uur van de dag en ook aan het einde van de dag worden er groepen samengevoegd: de Waterlelies zijn op dat
moment samengevoegd met de naastgelegen groep Kikkers en ook de drie groepen Salamanders, Libellen en
Guppen worden dan samengevoegd. 
Ieder kind is geplaatst in één van de stamgroepen, en alle kinderen worden dagelijks in groepen opgevangen. Bij
extra opvangdagen en ruildagen worden de kinderen bij voorkeur in de eigen stamgroep opgevangen. Indien dit
niet mogelijk is (omdat de eigen groep vol is op die dag), kan een kind met schriftelijke toestemming van de
ouders in een andere stamgroep opgevangen worden, maar alléén in de stamgroep waarmee in de
ochtend/namiddag standaard wordt samengevoegd. 
Bij de deur van elke groepsruimte hangt een overzicht van de beroepskrachten van de groep.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Waterlelies, Salamanders, Libellen en Kikkers worden namelijk elk elf kinderen
opgevangen door twee beroepskrachten per groep. In de groep Guppen worden tien kinderen opgevangen door
twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van de periode 30 januari tot en met 3 februari 2017 en de
bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

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 drie beroepskrachten wordt geopend en afgesloten.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 10 februari 2017 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 10 februari 2017 
- Afschriften stage-overeenkomsten, ontvangen op 10 februari 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten van de periode 30 januari tot en met 3 februari 2017, ontvangen op 10
februari 2017 
- Presentielijsten van de periode 30 januari tot en met 3 februari 2017, ontvangen op 10 februari 2017 
- Inspectiebezoek
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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 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.
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.

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.
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.

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. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk kinderdagverblijf MacGillavrylaan
KvK-vestigingsnummer : 000021035490
Website :
Aantal kindplaatsen : 60
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. H. Warga-Werkhoven

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 02-02-2017
Opstellen concept inspectierapport : 08-03-2017
Zienswijze houder : 21-03-2017
Vaststellen inspectierapport : 21-03-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 27-03-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 27-03-2017

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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