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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 27 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.

Beschouwing
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. 
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 
HDO Laan Rozenburg MdR is een kinderdagverblijf met één stamgroep waar kinderen van 2 tot 4 jaar van 8.00
tot 13.00 uur worden opgevangen. De halve-dagopvang is gevestigd in een lokaal op de begane grond van Brede
School Michiel de Ruyter, waar tevens basisschool Michiel de Ruyter en een BSO van KinderRijk zijn gevestigd. 
De groepsruimte is erg ruim en wordt in de middag gebruikt door een buitenschoolse opvang van Kinderrijk. Er is
een team van drie vaste beroepskrachten, waarin kort voor het inspectiebezoek een wisseling heeft
plaatsgevonden. Ook is er een wisseling van leidinggevende geweest: de huidige leidinggevende is sinds januari
2017 verantwoordelijk voor deze locatie. Uit het inspectieonderzoek blijkt dat er voldaan wordt aan alle
onderzochte voorwaarden en dat de betrokken beroepskrachten zorgen voor een kwalitatief goed pedagogisch
klimaat.

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
Het pedagogisch klimaat is geobserveerd vanaf de binnenkomst van de kinderen tot aan het fruit eten. Uit de
observaties is gebleken dat tijdens het inspectiebezoek op het kinderdagverblijf voldoende invulling wordt gegeven
aan de 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. Hieronder
worden enkele voorbeelden beschreven. 

Emotionele veiligheid 
De emotionele veiligheid wordt onder andere gewaarborgd doordat er een team van vaste beroepskrachten is en
doordat kinderen altijd in hun eigen groep worden opgevangen. In de week van het inspectiebezoek heeft er net
een personeelswisseling plaatsgevonden: één vaste beroepskracht is overgeplaatst naar een andere vestiging van
de organisatie en een nieuwe vaste beroepskracht start op de dag van het inspectiebezoek. Zij stelt zich voor aan
de kinderen en ouders en daarmee neemt ze initiatief tot contact. 
Ook wordt de emotionele veiligheid gewaarborgd doordat de beroepskrachten de eigenschappen van de kinderen
goed kennen en daarom goed kunnen inspelen op hun behoeftes. De vaste beroepskracht die al langere tijd
werkt, geeft op een meerdere momenten een korte toelichting aan de nieuwe vaste beroepskracht over de
eigenschappen van de kinderen. 
Enkele kinderen worden door hun ouder gebracht en staan er vervolgens wat verloren bij. Een van de kinderen
gaat al snel zelf een plek zoeken waar het kan spelen, maar het andere kind blijft eerst een paar minuten bedeesd
op een bankje zitten en gaat vervolgens alleen aan een tafel zitten om met een paar kleine poppetjes te spelen.
De vaste beroepskracht vertelt dat het laatstgenoemde kind lange tijd veel moeite had met wennen. Uit ervaring
is geleerd dat het kind ook niet getroost wil worden of extra aandacht wil. Ook het eerstgenoemde kind heeft
eerder duidelijk gemaakt geen extra aandacht of troost nodig te hebben. Andere kinderen die moeite hebben met
afscheid nemen, worden juist wel door de beroepskrachten ondersteund of getroost. Uit de uitleg van de vaste
beroepskracht blijkt dat zij erg goed op de hoogte is van de behoeftes van elk kind. De beroepskrachten hebben
vriendelijk en goed contact met de kinderen en gaan ook adequaat in op andere verbale en non-verbale signalen
van de kinderen. 

Persoonlijke competentie 
De ontwikkeling van de persoonlijke competenties van de kinderen wordt op diverse manieren gestimuleerd. De
inrichting van de ruimte is bijvoorbeeld aantrekkelijk en nodigt uit tot spel; de boeken staan uitgestald op planken
op kindhoogte, de poppen zijn gezellig neergezet in de poppenhoek en door de grootte en in de inrichting van de
ruimte kunnen kinderen zich terugtrekken in een hoek als zij dat willen. Uit de observaties blijkt dat de meeste
kinderen goed tot spel komen; zij blijven gedurende langere tijd bij een onderdeel en spelen geconcentreerd. De
beroepskrachten houden de kinderen wel in de gaten, maar storen ze zo min mogelijk in hun spel. Er wordt
vrijwel dagelijks buiten gespeeld. De locatie heeft een eigen buitenspeelruimte ter beschikking, maar kan - indien
het vrij is - ook gebruikmaken van de het schoolplein van de school, waar uitdagende speeltoestellen, geschikt
voor peuters en een zandbak zijn geplaatst. 

Normen en waarden 
Er is voldoende aandacht voor de overdracht van normen en waarden. De beroepskrachten zijn wat betreft
sociale omgangsvormen een voorbeeld voor de kinderen als het gaat om rustig praten, elkaar aankijken, op een
vriendelijke manier dingen vragen, bedanken. Verder vertelt de vaste beroepskracht dat kinderen positief
benaderd worden. Bij ongewenst gedrag bieden de beroepskrachten een alternatief aan in plaats van het
ongewenste gedrag te verbieden. Dit komt ook duidelijk naar voren tijdens de observaties. 

Gebruikte bronnen:
- Observatie op de groep tijdens de binnenkomst van de kinderen en het vrijspelen 
- Gesprek met de beroepskrachten
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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. Dit
oordeel is gebaseerd op een steekproef die gehouden is onder de vaste beroepskrachten die sinds het laatste
reguliere inspectiebezoek in dienst zijn getreden en de invalkrachten die in de week vóór het inspectiebezoek zijn
ingezet.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit oordeel is gebaseerd op een steekproef die is gehouden onder de vaste
beroepskrachten die sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst zijn getreden en de invalkrachten die in
de week vóór het inspectiebezoek zijn ingezet.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf heeft één stamgroep, waarin dagelijks maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4
jaar worden opgevangen. Kinderen worden niet opgevangen in een tweede stamgroep indien er extra
opvangdagen worden aangeboden. Er is een team van drie vaste beroepskrachten, waarvan er dagelijks twee
worden ingezet.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van de periode 20 tot en met 24 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 kindercentrum is per dag minder dan tien uren geopend en er wordt niet afgeweken van de 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 twee beroepskrachten wordt geopend en afgesloten. Ook is er personeel
van de school in het gebouw aanwezig. De leidinggevende is in het geval van een calamiteit beschikbaar als
achterwacht. Er is een rooster opgesteld wie er achterwacht is indien de leidinggevende vrij is.

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

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Telefonisch gesprek met de leidinggevende 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 6 maart 2017 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 6 maart 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten van de periode 20 tot en met 24 februari 2017, ingezien tijdens het
inspectiebezoek 
- Presentielijsten van de periode 20 tot en met 24 februari 2017, ingezien tijdens het 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.

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. 
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. 
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.

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 Halve Dagopvang Laan Rozenburg MdR
KvK-vestigingsnummer : 000025037188
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 16
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 Amstelveen
Postadres : Laan Nieuwer-Amstel 1
Postcode en plaats : 1182 JR  AMSTELVEEN

Planning

Datum inspectiebezoek : 27-02-2017
Opstellen concept inspectierapport : 09-03-2017
Zienswijze houder : 16-03-2017
Vaststellen inspectierapport : 16-03-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 17-03-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-03-2017

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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