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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 9 maart 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. Naar
aanleiding van een steekproef is extra onderzoek verricht naar de kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid en
gezondheid.

Beschouwing
Algemeen 
KinderRijk is een organisatie met vijftien locaties voor kinderdagopvang (KDV) voor kinderen van 0 tot 4 jaar in
Amsterdam en Amstelveen. Daarnaast heeft KinderRijk vijftien buitenschoolse-opvanglocaties (BSO) voor
kinderen van 4 tot 12 jaar en acht halvedagopvang (HDO)- locaties 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 Kindercampus King KDV (voorheen Suze Groeneweglaan) is een kinderdagverblijf met zes verticale
groepen met ieder maximaal twaalf kinderen. Er wordt samengewerkt met het naastgelegen Integraal
Kindcentrum (IKC) Kindercampus King. In dit IKC is verder een basisschool, een BSO en een HDO van KinderRijk
gevestigd. Deze locaties van KinderRijk staan onder leiding van één locatiemanager. Er is op deze locatie ook een
managementassistent werkzaam die onder andere de planning, roosters en rondleidingen verzorgt. 

Er is een stabiel team van beroepskrachten werkzaam bij het kinderdagverblijf; in deze periode is er sprake van
enkele (aanstaande) gevallen van verlof; deze zullen vervangen worden door vaste gezichten. De pedagogische
praktijk is positief: er wordt veel uitgelegd aan de kinderen, beroepskrachten zitten veelal bij de kinderen op de
grond en door middel van liedjes en gerichte aanwijzingen weten de kinderen goed wat er van hen verwacht
wordt. 

Oudercommissie 
De toezichthouder heeft de oudercommissie benaderd voor enkele vragen over de samenwerking en de
tevredenheid over het kinderdagverblijf. De oudercommissie bestaat momenteel uit drie leden. Het benaderde lid
van de oudercommissie schrijft op alle gebieden tevreden te zijn. 

Met betrekking tot de uitvoering van het gezondheidsbeleid is een overtreding geconstateerd.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtredingen handhavend op te treden conform
het handhavingsbeleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld op basis van observaties op de stamgroepen
Woezel en Pip en Pim en Pom. Geobserveerde situaties zijn onder andere het vrij spelen, het opruimen en een
verjaardag. Uit deze observaties is gebleken dat er tijdens het inspectiebezoek voldoende uitvoering wordt
gegeven aan de pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de emotionele ontwikkeling, de
mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van normen en
waarden. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven waaruit dat blijkt. 

Emotionele veiligheid 
In de groep heerst een positieve en energieke sfeer. De kinderen zijn actief in de hoeken aan het spelen en lijken
zich op hun gemak te voelen. Een aantal kinderen speelt in de keukenhoek en andere kinderen maken met
kartonnen dozen een pad waar zij overheen lopen. De kinderen tonen zichtbaar plezier in het spel met de dozen:
ze lachen en praten met elkaar. Een beroepskracht knuffelt met een jonger kind. Zij houdt de signalen van het
kind goed in de gaten en laat merken het kind te begrijpen. Wanneer een volwassene met slofjes de groepsruimte
binnenkomt en het kind de slofjes volgt, benoemt de beroepskracht dit: 'Ze heeft ook slofjes aan.' Een kind dat
een stukje kaas eet, wordt aan tafel gezet zodat hij aan tafel verder kan eten. Wanneer het kind dit niet lijkt te
begrijpen en huilt, legt de beroepskracht rustig aan het kind uit dat hij aan tafel hoort te zitten wanneer hij eet. De
beroepskracht vraagt aan het kind of hij het stukje kaas wel of niet wil. Het kind is hierdoor gerustgesteld. 
De beroepskrachten nemen de tijd voor de kinderen, gaan in op wat de kinderen doen en vertellen. Wanneer een
kind aan de beroepskracht vertelt dat ze kleren aan heeft, gaat de beroepskracht hier positief op in door naast
haar te gaan zitten en samen te praten over wat zij aan hebben. Het kind lacht, vertelt enthousiast en geniet
zichtbaar van de individuele aandacht van de beroepskracht. 

Een van de beroepskrachten is een baby aan het voeden. Zij houdt de baby op de arm en richt haar aandacht het
grootste deel van de tijd op de baby. Ook bij het verschonen is er veel contact tussen beroepskracht en kind: de
beroepskrachten benoemen wat er gaat gebeuren en reageren op geluidjes of bewegingen die de kinderen
maken. 

Persoonlijke en sociale competentie 
Voordat de kinderen gaan eten en drinken, moet er opgeruimd worden. De beroepskracht zingt samen met de
kinderen het opruimlied en laat de kinderen op een kleed zitten. Het lied vertelt dat de kinderen opruimkabouters
zijn, wat bedoeld is om het opruimen plezierig te maken. Verder worden de kinderen geholpen bij het opruimen
door gerichte opdrachten te geven, die de kinderen helpen het overzicht te krijgen en te slagen. 
Op de dag van het inspectiebezoek is er een kind jarig. Dit wordt samen met de andere kinderen van de groep
gevierd. Tijdens het gezamenlijke moment leren de kinderen naar elkaar te luisteren, op elkaar te reageren en op
hun beurt te wachten. Aan tafel zingt de beroepskracht met de kinderen verjaardagsliedjes. Wanneer het tijd is
om een cadeau te geven aan de jarige, roepen de kinderen allemaal dat zij het cadeau willen geven. De
beroepskracht hoort dit en zegt: 'Er zijn een heleboel kindjes die het cadeau aan de jarige willen geven, hoe moet
dit nu?' De beroepskracht stelt voor om het cadeau samen te geven. De kinderen gaan van tafel en vliegen
enthousiast op het cadeau af. Een enkel kind roept: 'Ik! Ik! Ik wil!' De beroepskracht grijpt in, begeleidt de
kinderen en vertelt nogmaals op rustige toon dat iedereen het cadeau vast mag houden en aan de jarige mag
geven. De kinderen begrijpen het nu en lopen samen met het cadeau naar de jarige.

Gebruikte bronnen:
- Observaties (tijdens inspectiebezoek) 
- Gesprekken met de beroepskrachten (tijdens inspectiebezoek)
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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 de vaste invallers die op het KDV worden ingezet, en de
stagiair. Er is geen nieuw personeel in dienst getreden sinds het laatste reguliere inspectiebezoek d.d. 19 januari
2016.

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 een steekproef onder de vaste invallers
die op het KDV worden ingezet. Er is geen nieuw personeel in dienst getreden sinds het laatste reguliere
inspectiebezoek d.d. 19 januari 2016. De stagiair wordt alleen bovenformatief ingezet.

Opvang in groepen
Er zijn zes stamgroepen: Woezel en Pip, Pim en Pom, Dip en Dap, Floddertje, Otje en Muis. In elke groep worden
dagelijks maximaal twaalf kinderen opgevangen tussen de 0 en 4 jaar oud. Ieder kind is geplaatst in één van de
vaste stamgroepen, en de kinderen worden dagelijks in de eigen stamgroep opgevangen. Indien ouders het aantal
opvangdagen willen uitbreiden en er geen plek is in de eigen stamgroep, kan tijdelijk overeengekomen worden dat
een kind twee stamgroepen heeft. Dit wordt dan opgenomen in de plaatsingsovereenkomst, en geldt voor een
vooraf overeengekomen periode. In de pedagogische werkwijze is opgenomen dat groepen op vrijdag bij lage
kindaantallen kunnen worden samengevoegd. In de onderzochte periode is dit niet voorgekomen. De houder dient
erop toe te zien dat groepen alleen structureel worden samengevoegd, en dat dit dan concreet en observeerbaar
in de werkwijze wordt beschreven. 

Kinderen worden alleen bij hoge uitzondering opgevangen in een tweede stamgroep indien er extra opvangdagen
worden aangeboden. Dit kan dan alleen bij de buurgroep, waarmee de eigen groep toch al vaker samenwerkt en
waarmee het kind al vertrouwd is wat betreft de andere kinderen, de ruimte en de beroepskrachten. Ouders
geven hier vooraf schriftelijk of per e-mail toestemming voor.

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 Woezel & Pip elf kinderen opgevangen, in de groep Pim & Pom
twaalf kinderen, in Floddertje ook twaalf, in Otje tien, In Dip & Dap acht en in Muis tien kinderen; op elke groep
worden twee beroepskrachten ingezet. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 2 tot en met 7 maart 2017 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. 

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 leidinggevende (tijdens inspectiebezoek) 
- Gesprekken met de leidinggevende (telefonisch, d.d. 29 maart en 4 april 2017) 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (per e-mail ontvangen op 17 maart 2017) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (per e-mail ontvangen op 17 maart 2017) 
- Overzicht inzet beroepskrachten 2 tot en met 7 maart (per e-mail ontvangen op 17 maart 2017) 
- Presentielijsten van alle groepen, betreffende 2 tot en met 7 maart (per e-mail ontvangen op 17 maart 2017) 
- Pedagogische werkwijze KC King KDV, versie 5 september 2016 (via de website, geraadpleegd op 5 april 2017)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd middels de digitale Risicomonitor. 

Op basis van de inventarisaties is een plan van aanpak opgesteld waarin maatregelen staan beschreven om de
geïnventariseerde risico's te reduceren. Het plan van aanpak bestaat uit maatregelen die zijn beschreven in de
risico-inventarisaties, locatiespecifieke werkafspraken (huis- en groepsregels) en algemene protocollen die zijn
opgesteld door KinderRijk. Beroepskrachten worden tijdens team- en werkoverleg op de hoogte gesteld van het
beleid. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het kindercentrum is beoordeeld aan de hand van enkele thema's. Op
het gebied van veiligheid is tijdens het inspectieonderzoek aandacht besteed aan veilig slapen. Op het gebied van
gezondheid is aandacht besteed aan verschoonhygiëne en voedselveiligheid. 

Veilig slapen 
In het document "Werkinstructie veilig slapen" zijn de maatregelen omtrent het veilig slapen vastgelegd. Tijdens
het inspectieonderzoek blijkt uit gesprekken met de beroepskrachten dat zij voldoende op de hoogte zijn van
deze maatregelen. Zij verklaren bijvoorbeeld dat kinderen niet op de buik te slapen worden gelegd en er geen
knuffels en spenen met koordjes mee mogen in bed. Buikslapen is alleen toegestaan indien ouders hiervoor
schriftelijke toestemming gegeven hebben en de risico’s met ouders zijn besproken. De kinderen krijgen een eigen
slaapzakje aan wanneer zij gaan slapen. 
De beroepskrachten verklaren regelmatig in de slaapkamer te gaan kijken wanneer er kinderen liggen. Ze hebben
hier geen vaste afspraken over, in het beleid staat ook 'regelmatig', maar ze verklaren ongeveer eens per half uur
te gaan kijken. De slaapkamer is aangrenzend aan de groepsruimte en heeft een klein raampje in de deur,
waardoor de beroepskrachten goed zicht hebben op de slapende kinderen. De beroepskrachten verklaren erop te
letten dat de temperatuur in de slaapkamers 18 oC is. Dit is conform het beleid van de organisatie. 
Ook maakt het kindercentrum gebruik van buitenbedjes. De buitenbedjes worden enkel gebruikt wanneer ouder
hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Een beroepskracht verklaart regelmatig bij de in de
buitenbedjes slapende kinderen te gaan kijken. Ook is er vanuit de groepsruimtes goed zicht op de buitenbedjes.
Tijdens koude dagen is er een speciale slaapzak waardoor kinderen warm blijven. Bij warmer weer wordt een
dunne slaapzak aangedaan of draagt het kind enkel een romper. 

Voedselveiligheid 
Op het kinderdagverblijf krijgen de kinderen tijdens de lunch een warme maaltijd. De maaltijden worden twee keer
per week geleverd door ‘Lekker en Vers’. De gastvrouw van het kinderdagverblijf is verantwoordelijk voor het in
ontvangst nemen, het bewaren en het opwarmen van de maaltijden. Na ontvangst worden de maaltijden direct in
de koelkast geplaatst en bewaard tot het moment dat ze moeten worden opgewarmd. In het document
"Opwarmadvies Lekker en Vers" zijn de maatregelen opgenomen om de maaltijden zo op te warmen dat
gezondheidsrisico's zoveel mogelijk worden gereduceerd. Op de dag van het inspectiebezoek is de gastvrouw
wegens vakantie niet aanwezig en wordt de bereiding door een beroepskracht gedaan. De instructies omtrent het
opwarmen zijn ten behoeve van de beroepskrachten naast de oven op een briefje geschreven. Hierin is echter
een fout geslopen, waardoor de beroepskrachten een aantal maal het eten tot 65 in plaats van 75 oC hebben
opgewarmd. Na constatering door de toezichthouder heeft de leidinggevende dit meteen aangepast en met de
beroepskrachten besproken voor de resterende periode dat de gastvrouw op vakantie is. Voor het overige
handelen de beroepskrachten volgens het eigen beleid omtrent voedselhygiëne en het door Lekker en Vers
aangeleverde beleid. Zo wassen zij de handen voor het bereiden en controleren zij de temperatuur van het
bereide eten met een voedselthermometer, die na gebruik meteen met daartoe bedoelde alcoholdoekjes wordt
gereinigd. Over het veilig serveren van warm eten, met name soep, zijn voor de locatie heldere afspraken
opgesteld. 

Uitvoering beleid omtrent het voorkomen van de overdracht van ziektekiemen 
De afspraken omtrent de verschoonhygiëne zijn opgenomen in het KinderRijk-brede document 'Werkinstructie
veiligheid, gezondheid en hygiëne'. Een goede verschoonhygiëne is van belang om het risico op een overdracht
van ziektekiemen te verkleinen. Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de beroepskrachten de maatregelen
onvoldoende uitvoeren en onvoldoende op de hoogte zijn van de maatregelen die hierin beschreven zijn. Zo
wassen de beroepskrachten hun handen niet na elke verschoonbeurt. Na het verschonen, en voor het handen
wassen, worden nog de spenen van meerdere kinderen aangeraakt om ze af te spoelen onder de kraan en ze
aan de kinderen te geven voor ze gaan slapen. Sommige kinderen worden na het verschonen (en voor het
handen wassen) door dezelfde beroepskracht naar bed gebracht, waardoor ziektekiemen zich ook snel buiten de
verschoonruimte kunnen verspreiden. Ook wordt het verschoonkussen niet gereinigd na elke verschoonbeurt. Na
het gebruik van wegwerphandschoenen wassen de beroepskrachten niet hun handen, wat wel noodzakelijk is
omdat het uittrekken van de handschoenen onmogelijk is zonder besmetting van de handen. 

Samenvattend 
Uit het voorgaande blijkt dat de houder de risico's omtrent het overbrengen van ziektekiemen verkeerd inschat;
zij gaat ervanuit dat de gezondheidsrisico's die zich kunnen voordoen door overdracht van ziektekiemen, worden
gereduceerd doordat de in het beleid beschreven maatregelen worden uitgevoerd. De in het beleid beschreven
maatregelen volstaan echter niet omdat de werkwijze in de praktijk niet overeenkomt met het vastgestelde
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gezondheidsbeleid en de beroepskrachten onvoldoende op de hoogte zijn van het geldende beleid.

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

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode doordat elke beroepskracht elk jaar een
herhalingstraining volgt. Daarnaast wordt in elk werkoverleg tijd ingeruimd voor het bespreken van 'kinderen die
opvallen'. De leidinggevende verklaart in een telefoongesprek dat de beroepskrachten letten op signalen van
meerderlei aard, zowel medische als bijvoorbeeld psychosociale signalen. 

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.
Het kinderdagverblijf is zodanig gebouwd dat er altijd goed zicht is op de eigen groep, de buurgroep en de
verschoonruimte. Twee groepsruimtes zijn steeds met elkaar verbonden door de verschoonruimte die door die
twee groepen gezamenlijk gebruikt worden. De ruimtes zijn transparant met veel glas, waardoor er vanuit de
centrale hal door iedereen die langsloopt goed zicht is op de groepsruimtes. De slaapkamers grenzen direct aan
de groepsruimte met een tussendeur en raam.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende (tijdens inspectiebezoek) 
- Gesprekken met de leidinggevende (telefonisch, d.d. 29 maart en 4 april 2017) 
- Plan van aanpak: 'Werkinstructie veilig slapen', versie 29 januari 2014 (reeds in bezit); 'Risico-monitor eigen
maatregelen voor buitenbedjes', zonder versie (per e-mail ontvangen op 17 maart 2017); 'Gebruiksinstructie
buitenbedjes', zonder versie (per e-mail ontvangen op 17 maart 2017); 'Werkinstructie voedselhygiëne', versie 4
oktober 2016 (reeds in bezit); 'Opwarmadvies Lekker en Vers' zonder versie (per e-mail ontvangen op 17 maart
2017); 'Afspraken over het opdienen van het warme eten', versie 16 maart 2017 (per e-mail ontvangen op 17
maart 2017) 
- Gespreksverslagen van meerdere keren werkoverleg (per e-mail ontvangen op 17 maart 2017) 
- Inspectieonderzoek 
- Pedagogische werkwijze KC King KDV, versie 5 september 2016 (via de website, geraadpleegd op 5 april 2017)

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.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen.)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid
 

Pedagogische praktijk

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. 
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.
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 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.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
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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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kindercampus King kinderdagverblijf
KvK-vestigingsnummer : 000016262956
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 72
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. S. Pieterson

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 09-03-2017
Opstellen concept inspectierapport : 13-04-2017
Zienswijze houder : 02-05-2017
Vaststellen inspectierapport : 02-05-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 04-05-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 04-05-2017

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.

Zienswijze betreffende het ontwerpinspectierapport kinderdagverblijf Kindercampus King 

Risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid 
Tijdens het inspectiebezoek van 09-03-2017 is geconstateerd dat de gezondheidsrisico's die zich kunnen
voordoen door overdracht van ziektekiemen, niet voldoende worden gereduceerd door de in het beleid
beschreven maatregelen. De werkwijze in de praktijk komt niet overeen met het vastgestelde
gezondheidsbeleid en de beroepskrachten zijn onvoldoende op de hoogte van het geldende beleid. 

KinderRijk heeft kennis genomen van deze constatering en de locatiemanager zal de uitvoerbaarheid van de
maatregelen in het plan van aanpak tegen het licht houden, met het team bespreken en indien nodig aanpassen
in het plan van aanpak naar aanleiding van de Risico inventarisatie. Met betrekking tot de in het rapport
genoemde afwijkingen van de maatregelen is direct een memo uitgegaan naar de medewerkers met daarin
concrete afspraken over de (hand)hygiëne bij het verschonen van de kinderen. 
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