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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 7 april 2017 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen en naar aanleiding van een handhavingsprocedure die is gestart door de gemeente, een nader
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek en een telefoongesprek met de
leidinggevende en met een van de beroepskrachten. 
Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
De organisatie en locatie 
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. Halve-
dagopvang (HDO) Benderslaan is gevestigd in het hoofdgebouw van basisschool Het Palet waar de midden- en
bovenbouwklassen zijn gehuisvest. De HDO bestaat uit één basisgroep waarin maximaal zestien kinderen in de
leeftijd van 2 tot 4 jaar worden opgevangen. De groepsruimte wordt gedeeld met de gelijknamige buitenschoolse
opvang. De buitenruimte voor de kinderen van de HDO is te bereiken via een gang van school en wordt alleen
door de HDO-kinderen gebruikt. Dagelijks is de opvang van 8.00 tot 13.00 uur geopend. Op de locatie wordt
gewerkt met het VVE-programma Peuterplein. Het team bestaat uit drie vaste beroepskrachten. De
locatiemanager is minimaal één dag(deel) per week op de locatie aanwezig. 

Onderzoek 
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 10 november 2016 is geconstateerd dat er overtredingen waren op
het gebied van uitvoering van het pedagogisch beleid, de inrichting van de buitenruimte en het ouderrecht. In dit
nader onderzoek is beoordeeld of de overtredingen zijn hersteld

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, de inrichting van de buitenruimte en het
ouderrecht heeft de toezichthouder geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert dit rapport
ter kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Voor de organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. In dit algemene beleid is de visie op de
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, de kinderopvang en de omgang met kinderen
vastgelegd. Daarnaast wordt voor elk locatie een pedagogisch werkwijze opgesteld waarin de pedagogische
werkwijze van de locatie wordt uitgewerkt.

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek van 2016 heeft de toezichthouder geconstateerd dat er onvoldoende uitvoering werd
gegeven aan het pedagogisch beleid(splan). De buitenruimte was niet ingericht conform het beleid omdat deze
onvoldoende uitdagend was en onvoldoende mogelijkheid bood voor motorisch spel. Daarnaast hadden de
kinderen onvoldoende de mogelijkheid om activiteiten te kiezen omdat de buitenruimte niet direct aan de
groepsruimte grensde. In de werkwijze (dagritme) was opgenomen dat het buiten spelen op een bepaald tijdstip
plaats zou vinden met alle kinderen en de twee beroepskrachten gezamenlijk. 

In de zienswijze bij het rapport schrijft de leidinggevende dat de werkwijze met betrekking tot het buiten spelen
zal worden aangepast waardoor deze beter aansluit bij de praktijk op de HDO Benderslaan. 

Bij de zienswijze op het voornemen last onder dwangsom is de herziene pedagogisch werkwijze van HDO
Benderslaan en toegevoegd. In de werkwijze is bijvoorbeeld beschreven dat wanneer de beroepskrachten het
wenselijk vinden, de groep kan worden opgesplitst en dat één beroepskracht met een aantal kinderen (voor korte
tijd) naar buiten gaat terwijl de andere beroepskracht met een groepje kinderen binnen blijft. Hierdoor hebben
kinderen meer (en echt) keuzevrijheid. Ook is in de werkwijze opgenomen dat (indien de samenstelling van de
groep het toelaat) de kinderen gebruik kunnen maken van het speelplein van de kleuterschool die iets verderop
gelegen is. Voor het stimuleren van de ontwikkeling van de grove motoriek kan een aantal dagen per week ook
gebruik worden gemaakt van de speelzaal van school. 
In de zienswijze en uit de telefoongesprekken met de leidinggevende en de beroepskracht blijkt dat er nieuw
speelmateriaal voor buiten is aangeschaft (zie ook inrichting buitenruimte). Tijdens een telefoongesprek vertelt de
beroepskracht dat zij regelmatig met een klein groepje kinderen naar buiten gaan en dat zij en de kinderen blij zijn
met het nieuwe buitenspeelmateriaal. 

Conclusie 
Door de aanpassing van de pedagogische werkwijze van de locatie, de aanschaf van speelmateriaal voor het
buiten spelen en door het aanpassen van de werkwijze in de praktijk wordt nu zorg gedragen voor uitvoering van
het pedagogisch beleid(splan). Hiermee is de overtreding voldoende hersteld. Een punt van aandacht is dat het
algemeen pedagogisch beleid van de organisatie ruim 2 jaar oud is en met betrekking tot het buiten spelen niet
overeenkomt met de praktijk op HDO Benderslaan.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan, versie december 2014 (al in bezit van de GGD) 
- Pedagogisch werkwijze Kinderrijk HDO Benderslaan versie 22-11-2016 
- Zienswijze bij het jaarlijks inspectierapport van 10 november 2016 
- Zienswijze naar aanleiding van het voornemen onder dwangsom ontvangen op 15 februari 2017 
- Telefoongesprek met de leidinggevende 25 april 2017 
- Telefoongesprek met de beroepskracht 3 mei 2017 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Buitenspeelruimte
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 2016 is geconstateerd dat de buitenruimte zeer summier was
ingericht en weinig uitdagend was voor de kinderen. 

In de zienswijze bij het inspectierapport schrijft de leidinggevende dat, naar aanleiding van de constateringen
tijdens het inspectiebezoek, zij met de beroepskrachten een wensenlijst van speelmateriaal voor de buitenruimte
heeft opgesteld. Aan de zienswijze op het voornemen last onder dwangsom zijn een bestellijst en enkele foto's
van materiaal dat is geleverd toegevoegd. Uit de telefoongesprekken die zijn gevoerd met de leidinggevende en
de beroepskracht blijkt dat het bestelde materiaal (ondertussen) geleverd is en geïnstalleerd. Onder het bestelde
speelmateriaal is een zandbak met afdekhoes, een zandbakset, een zachte (voet)bal, hoepels en een driewieler.
Ook vertellen de leidinggevende en de beroepskracht dat er samen met de kinderen een moestuintje wordt
verzorgd en dat er vogelhuisjes zijn opgehangen.

Gebruikte bronnen:
- Zienswijze bij het jaarlijks inspectierapport van 10 november 2016 
- Zienswijze naar aanleiding van het voornemen onder dwangsom ontvangen op 15 februari 2017 
- Telefoongesprek met de leidinggevende 25 april 2017 
- Telefoongesprek met de beroepskracht 3 mei 2017 
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Oudercommissie
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 2016 is geconstateerd dat er nog geen oudercommissie was
ingesteld. Ook kon niet worden aangetoond of ouders op een andere wijze betrokken werden bij onderwerpen
waarvoor het adviesrecht geldt. 

In de zienswijze bij het jaarlijks onderzoek schrijft de leidinggevende dat zij en de beroepskrachten meerder
oproepen hebben gedaan om ouders te interesseren om toe te treden tot een oudercommissie. Helaas is het niet
gelukt voldoende ouders te werven. Daarom is besloten om voor deze vestiging een alternatieve
ouderraadpleging op te zetten. Dit is mogelijk omdat op de HDO minder dan vijftig kinderen zijn geplaatst. 

In de zienswijze op het voornemen last onder dwangsom schrijft de leidinggevende dat er voor 2017 vier
ouderbijeenkomsten zijn gepland. Tijdens deze bijeenkomsten zal naast kennismaking met elkaar ook één
onderwerp waarvoor ouderraadpleging geldt, bij voorbeeld het pedagogisch beleid of de risico- inventarisatie
veiligheid en gezondheid, worden besproken. Op 17 maart heeft de eerste bijeenkomst in 2017 plaatsgevonden. 

Conclusie 
De houder heeft voldoende aangetoond inspanning te leveren voor het instellen van een oudercommissie. Door
het organiseren van ouderbijeenkomsten waar opgesteld beleid en beleidskeuzes met ouders wordt besproken
wordt daarnaast voldoende aangetoond dat ouders de gelegenheid krijgen om advies te geven.

Gebruikte bronnen:
- Zienswijze van de leidinggevende op het rapport van het jaarlijks onderzoek d.d. 10 november 2016 
- Planning bijeenkomsten alternatieve ouderraadpleging HDO Benderslaan 2017, bijlage IV van de zienswijze op
het voornemen last onder dwangsom (ontvangen op 15 februari 2017) 
- Telefoongesprek met de leidinggevende 25 april 2017
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Accommodatie en inrichting
 

Ouderrecht
 

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

Buitenspeelruimte

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

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een
oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de ouders
aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid, 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk halve dagopvang Benderslaan
KvK-vestigingsnummer : 000030869897
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 16
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

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. M. Isaac

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 07-04-2017
Opstellen concept inspectierapport :
Zienswijze houder :
Vaststellen inspectierapport : 08-05-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 08-05-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-05-2017

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.

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

KinderRijk halve dagopvang Benderslaan - Nader onderzoek 07-04-2017 9/9


