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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 29 juni 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. Daarnaast is in het kader van een steekproef de uitvoering van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid beoordeeld. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten aan te
leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder ontvangen op 11 juli 2017 en 13 juli 2017 en zijn onderdeel
van de beoordeling van de betreffende kwaliteitseisen. 

Beschouwing
Algemeen 
KinderRijk is een organisatie met 15 locaties voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Amsterdam
en Amstelveen. Daarnaast heeft KinderRijk 15 buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot 12 jaar en
8 halve-dagopvanglocaties voor kinderen van 2 tot 4 jaar in Amstelveen en Amsterdam. 

Elke vestiging van KinderRijk staat onder leiding van een locatie- of clustermanager die verantwoordelijk is voor de
inzet van personeel en het opstellen en implementeren van locatiespecifiek beleid. De locatie- of clustermanager
kan in voorkomende situaties een beroep doen op de aandachtsfunctionarissen binnen KinderRijk. 

De locatie 
Kinderdagverblijf Maalderij is een kindercentrum met vier verticale groepen met maximaal twaalf kinderen. Het
kinderdagverblijf is gevestigd in een vrij modern pand in de omgeving van diverse bedrijven, en heeft een
uitdagende natuurspeeltuin met speelheuvels en diverse hoge planten. 

Op de locatie is een vast team van beroepskrachten werkzaam en er wordt gewerkt met vaste invalkrachten die
hier bekend zijn. De beroepskrachten worden ondersteund door diverse volwassenen; de locatiemanager heeft
haar kantoor op de locatie en is drie dagen per week aanwezig. Tevens is er drie ochtenden per week een
gastvrouw aanwezig die de maaltijden verzorgt en schoonmaakwerkzaamheden uitvoert. Eén beroepskracht
heeft extra uren gekregen om zich te richten op het aanbieden van activiteiten op de groepen. Doordat deze
personen extra taken op zich nemen, kunnen de beroepskrachten meer aandacht besteden aan het 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 handelen van de beroepskrachten is beoordeeld op basis van observaties tijdens een
groepsactiviteit en het vrij (buiten)spelen. Uit deze observaties is gebleken dat er 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 zijn enkele voorbeelden gegeven waarop dit oordeel gebaseerd is. 

Waarborgen normen en waarden 
In een groep wordt afscheid genomen van de stagiaire. De beroepskrachten zingen een lied over afscheid nemen
en vragen aan de kinderen wat er allemaal bij een afscheid hoort. De kinderen zeggen dat hier cadeautjes en wat
lekkers bij hoort. De beroepskracht beaamt dit en legt uit waarom de stagiaire afscheid neemt en dat de stagiaire
een cadeau ontvangt omdat ze zo hard haar best heeft gedaan het afgelopen jaar. De kinderen hebben een
afscheidsboek gemaakt en mogen dit aan de stagiaire overhandigen. Doordat de beroepskrachten uitleggen wat
er bij een afscheid hoort en de kinderen hierbij betrekken leren de kinderen het ritueel van afscheid nemen en de
sociale vaardigheden die daarbij horen. De beroepskrachten maken duidelijk welk gedrag ze willen zien van de
kinderen en welk gedrag niet. De beroepskrachten leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Wanneer een
kind op een tafel gaat zitten zegt de beroepskracht dat het kind beter op de stoel kan gaan zitten omdat een tafel
niet is om op te zitten. De beroepskrachten dragen er op deze manier zorg voor de overdracht van normen en
waarden. 

Sociale en persoonlijke competenties 
Op de dag van het inspectiebezoek is op de locatie een 'modderdag' die gecombineerd wordt met een open dag
georganiseer. Buiten zijn er verschillende mogelijkheden om met modder te spelen, de kinderen kunnen
bijvoorbeeld met water en modder aan de slag, over een blotevoetenpad lopen of met de modder verven. De
kinderen worden bij de modder neergezet, de beroepskrachten zetten de kinderen aan tot spelen. Kinderen die
geen zin hebben om met modder te spelen mogen ook met iets anders spelen. De beroepskrachten zeggen
tegen elkaar dat ze het zo leuk vinden dat er verschil is tussen de kinderen, de ene gaat helemaal los met het
spelen met modder en de andere gaat ergens anders spelen. Dit sluit aan bij het kindvolgend zoals door Kinderrijk
in het pedagogisch beleid opgenomen. Wanneer er opgeruimd wordt in de groep, zet de beroepskracht de
kinderen allemaal aan tot opruimen. De beroepskracht geeft de kinderen kleine taken en geeft ze complimenten
wanneer ze goed aan het opruimen zijn. De kinderen worden zo actief betrokken bij de activiteit waardoor de
sociale competenties van de kinderen ontwikkeld worden. 

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten kennen de kinderen op de groep en noemen de kinderen bij naam. De beroepskrachten
overleggen onderling over de kinderen. De beroepskrachten vragen aan elkaar of aan de ouders of er nog
bijzonderheden zijn die ochtend en of er ergens rekening mee gehouden moet worden. Vanwege de 'modderdag'
krijgen sommige kinderen andere kleding aan. De beroepskrachten overleggen welke kinderen wel andere kleding
bij zich hebben en welke niet. Bij de baby's op de groep reageren de beroepskrachten sensitief op de signalen en
verwoorden de beroepskrachten wat ze doen. Zo zegt een beroepskracht tegen een kind dat een cakeje eet, 'ja
dat is lekker he!' Wanneer het kind klaar is met eten zegt de beroepskracht dat ze de slab afdoet en dat het kind
daarna even mag spelen. De beroepskrachten hebben een duidelijke taakverdeling: de ene beroepskracht is op de
groep bezig met de kinderen terwijl een andere beroepskracht de kinderen verschoont in de verschoningsruimte.
Dit geeft veel rust op de groep en duidelijkheid voor de kinderen. 

Gebruikte bronnen:
- Pedagogische werkwijze KindeRijk kinderdagverblijf Maalderij, versie 5 april 2017, ontvangen op 11 juli 2017 
- Observatie 
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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 betreft drie invalkrachten. Van de drie stagiairs die werkzaam zijn op de
locatie is beoordeeld dat de verklaringen omtrent het gedrag niet ouder zijn dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten 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 het
personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden en de invalkrachten die ingezet zijn
in de periode van 22 juni tot en met 29 juni 2017.

Opvang in groepen
Dit kinderdagverblijf heeft vier stamgroepen: groep Oranje, Blauw, Groen en Paars. Alle groepen bestaan uit
maximaal twaalf kinderen tussen de 0 en 4 jaar. 

De groepen werken intensief samen, waarbij enerzijds de groepen Oranje en Blauw met elkaar samenwerken en
anderzijds de groepen Groen en Paars. Deze groepen voeren een opendeurenbeleid. Aan het begin en het einde
van de dag worden de kinderen ook in deze gekoppelde groepen opgevangen. Daarnaast worden de 3plus-
activiteiten soms samen met deze groepen gehouden wanneer er weinig 3plus-kinderen op een groep aanwezig
zijn. De beroepskrachten en locatiemanager vertellen dat de groepen geen hele dagen worden samengevoegd.
Wanneer een kind een extra dag opgevangen wil worden kan dit alleen in de eigen groep. 

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Oranje worden namelijk elf kinderen opgevangen door twee beroepskrachten; in
de groep Blauw worden tien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten; in de groep Groen worden negen
kinderen opgevangen door twee beroepskrachten; en in de groep Paars worden tien kinderen opgevangen door
twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 22 juni tot en met 29 juni 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 te allen tijde door minimaal drie beroepskrachten wordt geopend en door minimaal twee
beroepskrachten wordt afgesloten. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en locatiemanager 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag van 22 juni tot en met 29 juni 2017, ontvangen op 11
juli 2017 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties van 22 juni tot en met 29 juni 2017, ontvangen op 11 juli 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten van 22 juni tot en met 29 juni 2017, ontvangen op 11 juli 2017 
- Presentielijsten van 22 juni tot en met 29 juni 2017, ontvangen op 11 juli 2017 
- Pedagogische werkwijze KindeRijk kinderdagverblijf Maalderij, versie 5 april 2017, ontvangen op 11 juli 2017
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Veiligheid en gezondheid

De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van speerpunten. Op het gebied
van de veiligheidsrisico's is gelet op de kennis van de werkafspraken omtrent vallen en stoten. Op het gebied van
de gezondheidsrisico's heeft de toezichthouder gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken omtrent het
binnenmilieu en de voedselveiligheid. De thema's met betrekking veiligheid en gezondheid komen terug in de
vergaderingen die om de acht weken gehouden worden. 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Veiligheid 
Vallen en stoten 
De afspraken met betrekking het voorkomen van vallen en stoten staan beschreven in de werkinstructie
'veiligheid gezondheid en hygiëne'. Hierin staat onder andere dat de baby's een apart speelhoekje hebben, dat er
altijd een beroepskracht zicht heeft op de kinderen en dat er materiaal gekocht wordt dat voldoet aan het 'waren
wetbesluit attracties en speeltoestellen'. Op de dag van het inspectiebezoek is er een open dag waarbij de
kinderen buiten met modder mogen spelen. Er is extra personeel ingezet om eventueel rondleidingen te geven
aan geïnteresseerde ouders en om extra toezicht te houden op de kinderen. De beroepskrachten verklaren dat zij
te allen tijden de kinderen in het zicht houden zowel binnen als buiten. Op de groep spreken de beroepskrachten
af wie waarvoor verantwoordelijk is, zodat er altijd een beroepskracht op de groep aanwezig is. De
beroepskrachten vragen kinderen die op kastjes of banken staan om te gaan zitten. De groepsruimtes zijn zo
ingericht dat de kinderen zich zo min mogelijk kunnen stoten of vallen. De meubels staan aan de zijkant van de
ruimte, de baby's hebben een aparte speelhoek en het los speelmateriaal wordt na het vrijspelen opgeruimd. De
locatiemanager verklaart dat de beroepskrachten in het bezit zijn van een BHV of kinder EHBO diploma. Aan het
begin en aan het einde van de dag is er minimaal één BHV'er aanwezig en over de gehele dag minimaal twee
BHV'ers, daarnaast is de locatiemanager zelf ook BHV'er. De beroepskrachten en de locatiemanager nemen
voldoende maatregelen om te zorgen dat de kinderen zo min mogelijk vallen of stoten. 

Gezondheid 
Binnenmilieu 
De afspraken met betrekking een gezond binnenmilieu zijn opgenomen in de werkinstructie 'veiligheid gezondheid
en hygiëne' en de werkinstructie 'luchtkwaliteit'. Hierin staat onder andere dat de temperatuur in de ruimtes niet
boven de 27 graden Celsius behoort te zijn, dat er periodiek onderhoudt wordt geleverd aan het mechanisch
ventilatiesysteem en dat de temperatuur bijgehouden wordt op registratieformulieren. Er wordt op het
kinderdagverblijf gebruik gemaakt van een mechanisch ventilatiesysteem die door een bedrijf wordt onderhouden.
Op de dag van het inspectiebezoek lag de temperatuur op de verschillende groepen rond de 23 graden Celsius en
de CO2-waarde rond de 650 PPM(parts per million). De beroepskrachten kunnen de temperatuur en de CO2-
waarde in de groepsruimte aflezen op een meter. Wanneer de temperatuur boven de 27 graden komt nemen de
beroepskrachten maatregelen. De beroepskrachten verklaren dat zij geen ramen en deuren open mogen zetten
omdat anders het ventilatiesysteem niet naar behoren werkt. Wel kunnen de beroepskrachten de deur naar de hal
op een kier zetten. De locatiemanager wordt door de beroepskrachten ingelicht wanneer de temperatuur en de
CO2-waarde teveel oploopt. De locatiemanager neemt dan contact op met het bedrijf van het mechanisch
ventilatiesysteem. De locatiemanager verklaart dat zij goed contact hebben met het bedrijf en dat wanneer er
contact wordt opgenomen het bedrijf vaak dezelfde dag nog langs komt. 

Voedselveiligheid 
Het beleid met betrekking tot voedselveiligheid staat beschreven in de werkinstructie 'voedselhygiëne' die voor
heel de organisatie geldt. Hierin is onder andere opgenomen dat producten die in de koelkast bewaard worden
onder de 7 graden Celsius bewaard worden, de temperatuur van de koelkast wordt gemeten met een
thermometer en bijgehouden op een lijst en dat de warme maaltijden minimaal tot 75 graden Celsius opgewarmd
worden. De beroepskrachten en de gastvrouw, die drie ochtenden in de week het eten bereidt, zijn op de hoogte
en handelen conform de werkinstructie 'voedselhygiëne'. Zo verklaart de gastvrouw dat het kinderdagverblijf drie
dagen in de week op wisselende dagen een warme maaltijd van 'Lekker Vers' aanbiedt. De warme maaltijd wordt
geleverd en bewaard in een aparte koelkast. Het eten wordt voor 60 minuten in de oven op 130 graden Celsius
opgewarmd. Vervolgens wordt de temperatuur gecontroleerd met een voedselthermometer. Wanneer de
gastvrouw niet aanwezig is zijn de beroepskrachten verantwoordelijk voor het opwarmen van de warme
maaltijd. Ook de beroepskrachten zijn op de hoogte van de instructie voor het opwarmen van de warme
maaltijd. Bovendien hangen als geheugensteun de werkinstructies met betrekking tot het opwarmen van de
maaltijd in de keuken. 
Met betrekking tot het gebruik van de koelkast verklaren de beroepskrachten dat de temperatuur altijd onder de
7 graden Celsius behoort te zijn. In de koelkast is een thermometer aanwezig en de temperatuur wordt
bijgehouden op een lijst op de koelkastdeur. De koelkast wordt één keer in de week door de gastvrouw
schoongemaakt, het 'first in first out principe' wordt gehanteerd en er wordt gecontroleerd op
houdbaarheidsdatum; dit is conform de werkinstructies.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Pedagogische werkwijze KindeRijk kinderdagverblijf Maalderij, versie 5 april 2017, ontvangen op 11 juli 2017 
- Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne KindeRijk versie 4 oktober 2016, reeds in bezit van GGD 
- Werkinstructie voedselhygiëne concept, in bezit van GGD sinds 23 juni 2017 
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- Werkinstructie luchtkwaliteit versie 1 juni 2016, reeds in bezit van GGD
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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. 
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. 

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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk kinderdagverblijf Maalderij
KvK-vestigingsnummer : 000024893900
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 48
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. Laan

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 29-06-2017
Opstellen concept inspectierapport : 19-07-2017
Zienswijze houder : 02-08-2017
Vaststellen inspectierapport : 02-08-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 08-08-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-08-2017

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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