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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 30 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 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. 

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 4 juli 2017 en betrokken bij 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 locatiemanager die verantwoordelijk is voor de inzet van
personeel en het opstellen en implementeren van locatiespecifiek beleid. De locatiemanager wordt veelal
ondersteund door een assistent-locatiemanager en kan in voorkomende situaties een beroep doen op de
aandachtsfunctionarissen op onder meer het gebied van kwaliteitsbeleid en kindermishandeling binnen KinderRijk. 

De locatie 
KinderRijk kinderdagverblijf Aalberselaan bestaat uit zes verticale groepen: de Krokodillen, de Kikkers, de Pinguïns,
de Otters, de Dolfijnen en de Tijgers. In elk van deze groepen worden dagelijks maximaal twaalf kinderen
opgevangen tussen de 0 en 4 jaar oud. 

Het team op het kinderdagverblijf bestaat uit 18 vaste beroepskrachten en wordt aangestuurd door een
locatiemanager en een manager-assistent. Zij zijn beide vier dagen per week aanwezig op de locatie en sturen
tevens de halve-dagopvang en de buitenschoolse opvang Aalberselaan aan. Er zijn sinds het vorige jaarlijks
onderzoek vier nieuwe beroepskrachten in dienst gekomen bij het kinderdagverblijf. 

De beroepskrachten vertellen dat zij de sfeer bij het kinderdagverblijf prettig en warm vinden, en dat er ruimte is
voor professionele ontwikkeling, onder meer door bijscholing. De locatie is ruim opgezet, met een grote
gezamenlijke hal waar diverse activiteiten kunnen worden gedaan, groepsruimtes met veel licht en een eigen
toegang naar de buitenruimte die als natuurtuin is ingericht. De beroepskrachten kennen de kinderen goed,
gebruiken veel taal en weten op een ontspannen manier de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. 

Oudercommissie 
Er is via e-mail contact geweest met een van de leden van de oudercommissie (OC). Het OC-lid laat weten over
veel onderwerpen tevreden te zijn: de inzet van personeel, het aantal beroepskrachten op een groep en hun
pedagogisch handelen, en de veiligheid en gezondheid op het kinderdagverblijf. Er wordt, zo zegt het OC-lid, altijd
naar gestreefd om een vaste beroepskracht van de locatie in te zetten bij ziekte of verlof, en de binnen- en de
buitenruimte wordt door het OC-lid met ‘super’ aangeduid. Het OC-lid plaatst ook een kanttekening, namelijk dat
het team van beroepskrachten niet erg stabiel geweest is in de afgelopen één à twee jaar: beroepskrachten
wisselden van groep of verlieten de locatie; dit is het laatste halfjaar wel iets verbeterd.

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
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd in de groepen Krokodillen, Kikkers, Otters en Tijgers tijdens het vrij
spelen, fruit eten en buiten spelen. Gedurende deze observaties wordt er voldoende invulling gegeven aan de vier
pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen, de
mogelijkheid tot het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen en de overdracht
van normen en waarden. Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel gebaseerd is. 

Emotionele veiligheid 
Er wordt een herkenbaar dagritme gehanteerd, dat de beroepskrachten met rituelen ondersteunen. Bij
overgangsmomenten en voor het eten worden bijvoorbeeld liedjes gezongen, waardoor kinderen weten wat er
komen gaat. Tijdens het fruit eten zitten de kinderen aan tafel met de beroepskrachten; vier kinderen zitten naast
de grote tafel aan een kleinere tafel. De beroepskracht zegt hierover dat het voor de kinderen een eer is om daar
te mogen zitten, omdat dat ze het gevoel geeft dat ze al groot zijn, en de kinderen beamen dat ze het leuk en
stoer vinden aan de kleine tafel. De beroepskracht zegt echter ook dat het heel druk en vol wordt aan tafel als alle
kinderen daar zouden zitten. In een telefoongesprek licht de locatiemanager dit verder toe. In de hal staan nog
enkele hoge tafels, die eenvoudig toegevoegd kunnen worden aan een groep. Daarmee kan het kinderdagverblijf
flexibel inspelen op de wisselende behoefte van de groepen. Omdat er nu veel kinderen van 3 in deze groep zitten,
speelt het stimuleren van de zelfredzaamheid een grotere rol, maar als er weer meer jonge kinderen in de groep
worden opgevangen, kunnen zij aan tafel zitten en kan bijvoorbeeld de emotionele veiligheid meer aandacht
krijgen. De locatiemanager vertelt dat over dit soort onderwerpen interessante pedagogische gesprekken worden
gevoerd met de beroepskrachten. 

Tijdens het bezoek blijkt dat de beroepskrachten individuele aandacht voor de kinderen hebben. Zij kunnen
individuele bijzonderheden van de kinderen vertellen en sluiten aan bij hun belevingswereld. De sfeer is vrolijk en
ongedwongen, er worden grapjes gemaakt en de kinderen laten hun emoties duidelijk zien. Een van de kinderen
laat bijvoorbeeld door zijn gedrag zien dat het verdrietig is en laat zich daarna troosten door een van de
beroepskrachten. Ook laten kinderen zien wat ze gemaakt of gevonden hebben. 

Persoonlijke competentie 
Bij het kinderdagverblijf wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren van de persoonlijke competenties van de
kinderen. Elke dag wordt er een activiteit aangeboden rondom een bepaald aandachtsgebied, zoals natuur of
muziek. De activiteiten vinden soms in de eigen groepsruimte plaats, maar ook wordt de gezamenlijke hal
hiervoor gebruikt. Er wordt dan onder meer muziek gemaakt. Een van de beroepskrachten vertelt dat zij ook bij
het buiten spelen activiteiten aanbieden of begeleiden, zoals taartjes bakken in de zandbak, verven, of de
moestuin onderhouden. Ook wordt de grove motoriek buiten gestimuleerd, onder andere met fietsen en klimmen.

Overdracht van normen en waarden en sociale competenties 
Een van de beroepskrachten geeft een baby de fles. Zij heeft daarbij veel aandacht voor de baby: ze kletst tegen
hem en let op de signalen die hij geeft. Wanneer een ouder kind iets komt laten zien aan de beroepskracht, zegt
zij dat ze dat nu even niet kan aanpakken en legt uit waarom. Zo worden de kinderen bij elkaar betrokken en
leren zij rekening houden met elkaar. 
Op de vrijdag zijn er in alle groepen minder kinderen. In een van de groepen zijn die dag kinderen van
verschillende leeftijden aanwezig. Twee kinderen zijn dikke vriendinnen; een ander kind valt een beetje tussen wal
en schip. De vriendinnen laten op niet al te vriendelijke wijze weten dat ze dit kind er niet bij willen hebben. De
beroepskracht begeleidt dit tijdens de inspectie door tegen de vriendinnen te zeggen dat ze met zijn tweeën
mogen spelen, maar dit wel vriendelijk moeten zeggen. De beroepskracht vertelt daarna desgevraagd dat ze op
andere momenten de kinderen stimuleert om wel samen te spelen, bijvoorbeeld door iets te gaan doen waarbij
alle drie de kinderen kunnen meedoen (bijvoorbeeld de auto's op het autokleed) en alle drie de kinderen daarbij uit
te nodigen.

Gebruikte bronnen:
- Observatie (op locatie) 
- Gesprekken met de beroepskrachten (tijdens inspectiebezoek) 
- Telefoongesprek met de locatiemanager (d.d. 3 juli 2017) 
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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 het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is
getreden (vier beroepskrachten) en de invallers die in de onderzochte periode zijn ingezet (vier invallers die in
dienst zijn bij KinderRijk en twee beroepskrachten van de BSO Aalberselaan die soms extra worden ingezet). 

Er worden momenteel geen stagiairs of beroepskrachten in opleiding ingezet op de locatie.

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 het personeel dat sinds het laatste
reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden (vier beroepskrachten) en de invallers die in de onderzochte
periode zijn ingezet (vier invallers die in dienst zijn bij KinderRijk en twee beroepskrachten van de BSO
Aalberselaan die soms extra worden ingezet).

Opvang in groepen
Er zijn zes verticale stamgroepen: de Krokodillen, de Pinguïns, de Kikkers, de Otters, de Tijgers en de Dolfijnen. In
elke groep worden dagelijks maximaal twaalf kinderen opgevangen tussen de 0 en 4 jaar oud. De groepen
worden, ook op rustige dagen, niet samengevoegd. Ieder kind is geplaatst in één van de vaste stamgroepen, en
alle kinderen worden dagelijks in groepen opgevangen. Kinderen worden niet opgevangen in een tweede
stamgroep indien er extra opvangdagen worden aangeboden. Er zijn wel kinderen die maar één dag in de week
komen, maar geen kinderen met een flexibel contract.

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 Krokodillen vijf kinderen opgevangen door één beroepskracht,
in de groep Pinguïns worden negen kinderen opgevangen door twee beroepskrachten, in de groep Kikkers elf
kinderen door twee beroepskrachten, in de groep Otters zes kinderen door één beroepskracht, in de groep Tijgers
negen kinderen door twee beroepskrachten en in de groep Dolfijnen ten slotte worden vier kinderen opgevangen
door één beroepskracht. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van week 25 (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.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten (op locatie) 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (per e-mail ontvangen op 4 juli 2017) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (per e-mail ontvangen op 4 juli 2017) 
- Overzicht inzet beroepskrachten week 25 (2017) (per e-mail ontvangen op 4 juli 2017) 
- Presentielijsten week 25 (2017) (per e-mail ontvangen op 4 juli 2017) 
- Standaard werkrooster van de beroepskrachten, even en oneven weken (per e-mail ontvangen op 4 juli 2017) 
- Pedagogische werkwijze KDV Aalberselaan - conceptversie d.d. 4 juli 2017 (per e-mail ontvangen op 4 juli
2017)
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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.
Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een overeengekomen
periode in één andere stamgroep opgevangen.

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. 

KinderRijk kinderdagverblijf Aalberselaan - Jaarlijks onderzoek 30-06-2017 6/8



Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk kinderdagverblijf Aalberselaan
KvK-vestigingsnummer : 000016262921
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 : 30-06-2017
Opstellen concept inspectierapport : 27-07-2017
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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