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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 10 juli 2017 is op grond van artikel 1.62, derde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onderzoek op locatie en een documentenonderzoek uitgevoerd om te beoordelen of de
verzochte uitbreiding van 100 naar 110 kindplaatsen, redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de
van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Beschouwing
De organisatie 
KinderRijk is een organisatie met zestien buitenschoolse-opvanglocaties in Amsterdam en Amstelveen. Daarnaast
heeft KinderRijk veertien kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 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 
KinderRijk BSO Laan Rozenburg RV is per 17 augustus 2015 verhuisd naar de huidige locatie: Brede School Roelof
Venema. Dit nieuwe schoolgebouw is in samenwerking met KinderRijk ontwikkeld. De buitenschoolse opvang
bevindt zich in het hart van de Roelof Venemaschool en heeft een eigen ingang in het schoolgebouw. Tussen de
basisschool en de buitenschoolse opvang wordt nauw samengewerkt. Zo vindt tussen de locatiemanager en de
directeur van de school gedurende het schooljaar overleg plaats. Tevens wordt door KinderRijk tussenschoolse
opvang aangeboden en zijn er beroepskrachten die onder schooltijd, in het kader van Passend Onderwijs,
individuele ondersteuning bieden aan kinderen. 

De buitenschoolse opvang bestaat uit vijf basisgroepen: drie basisgroepen voor maximaal twintig kinderen van 4
tot en met 8 jaar (Jong 1, 2 en 3) en twee basisgroepen voor maximaal twintig kinderen van 7 tot en met 12
jaar (Oud 1 en 2). De aanvraag die is ingediend, is voor uitbreiding van kindplaatsen van 100 naar 110. Indien de
wijziging zal plaatsvinden zal groep Oud 1 een groep worden van maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 tot
12 jaar. De andere groepen blijven ongewijzigd. 

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 100 naar 110 beoordeeld. Uit het
onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de
kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de daaruit
voortvloeiende regelgeving. De toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan -
positief te besluiten op het wijzigingsverzoek en dit vanaf dagtekening van het besluit op te nemen in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Daarnaast is specifiek voor deze
locatie een aanvullende pedagogische werkwijze opgesteld. 

De pedagogische werkwijze van de locatie is aangepast aan de gewenste situatie na de uitbreiding van het aantal
kindplaatsen naar 110. Zo staat vermeld dat de groep Oud 1 een groep is met maximaal dertig kinderen in de
leeftijd van 8 tot 12 jaar. Op deze groep zullen op de maandag dinsdag en donderdag drie beroepskrachten
werkzaam zijn. Op woensdag en vrijdag zal de groep worden samengevoegd met groep Oud 2. In de
samengevoegde groep zullen dan maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar worden opgevangen.

Gebruikte bronnen:
- Telefonisch gesprek met de locatiemanager d.d. 10 juli 2017 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk buitenschoolse opvang Laan Rozenburg RV versie 6 februari 2017,
ontvangen op 18 juli 2017 
- Jaarlijks inspectieonderzoek op 5 juli 2017
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Personeel en groepen

Groep Oud 1 zal in eerste instantie met twee kinderen uitgebreid worden. De groep zal uiteindelijk worden
uitgebreid met tien extra kindplaatsen. De beroepskracht die is aangenomen vanwege de uitbreiding van het
aantal kindplaatsen is al langer werkzaam voor de organisatie. Op dit moment doet ze een
zwangerschapsvervanging op de locatie en zij zal per september 2017 inzetbaar zijn voor de uit te breiden groep.

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskracht die werkzaam zal zijn op de uit te breiden groep beschikt over een geldige verklaring omtrent
het gedrag. 

Passende beroepskwalificatie
De beroepskracht die werkzaam zal zijn op de uit te breiden groep beschikt over een passende
beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen
Bij de uitbreiding van de tien extra kindplaatsen zal de opvang beschikken over de vijf volgende groepen: 

- Op groep Jong 1 zullen maximaal twintig kinderen van 4 tot en met 8 jaar worden opgevangen (alle dagen
open, voegt samen op woensdag met groep Jong 2); 
- Op groep Jong 2 zullen maximaal twintig kinderen van 4 tot en met 8 jaar worden opgevangen (alle dagen
open, voegt amen op woensdag met groep Jong 1); 
- Op groep Jong 3 zullen maximaal twintig kinderen van 4 tot en met 8 jaar worden opgevangen (open op
maandag, dinsdag en donderdag); 
- Op groep Oud 1 zullen maximaal dertig kinderen van 8 tot en met 12 jaar worden opgevangen (alle dagen
open, voegt samen op woensdag en vrijdag met groep Oud 2); 
- Op groep Oud 2 zullen maximaal twintig kinderen van 8 tot en met 12 jaar worden opgevangen (alle dagen
open, voegt samen op woensdag en vrijdag met groep Oud 2).

Gebruikte bronnen:
- telefonisch gesprek met de locatiemanager d.d. 10 juli 2017 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk buitenschoolse opvang Laan Rozenburg RV versie 6 februari 2017,
ontvangen op 18 juli 2017 
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 5 juli 2017 
- VOG van nieuwe beroepskracht beoordeeld tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek op 5 juli 2017, ontvangen
op 17 juli 2017 
- Beroepskwalificatie van nieuwe beroepskracht beoordeeld tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek op 5 juli 2017,
ontvangen op 17 juli 2017 
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Accommodatie en inrichting

Groep Oud 1, waar de uitbreiding van tien kindplaatsen voor is aangevraagd, zal gebruik maken van een
groepsruimte en het naastliggende handvaardigheidslokaal. De ruimtes zijn verbonden met een schuifdeur die
gedurende de opvang open zal staan. De groep zal zich tijdens het eten verdelen over de twee ruimtes. Meestal
worden voor de kinderen schalen fruit op de tafels gezet en eten de kinderen staand zodat ze snel weer kunnen
spelen.

Binnenspeelruimte
De groepsruimte en het handvaardigheidslokaal beschikken gezamenlijk over een oppervlakte van 110 m² dit is
voldoende voor de opvang van dertig kinderen. Daarnaast zijn er nog andere ruimtes zoals het kooklokaal, het
atelier en de gymzaal waarvan de groep gebruik zal maken. Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 5 juli
2017 heeft de toezichthouder geconstateerd dat de binnenruimte passend voor het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen is ingericht. Zo is er voldoende knutselmateriaal en zijn er verschillende bordspelen.

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het schoolplein dat rondom het gebouw ligt. Deze buitenruimte
heeft in totaal een oppervlakte van 2440 m² en is ruim voldoende voor de opvang van het aangevraagde aantal
kindplaatsen van 110 kinderen. Het kiss & ride gedeelte kan niet altijd gebruikt worden als buitenspeelruimte maar
dan nog is er voldoende ruimte voor de uitbreiding van de kinderen. 

Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 5 juli 2017 heeft de toezichthouder geconstateerd dat de
buitenspeelruimte passend en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd op te vangen kinderen is ingericht.
Zo zijn er op het plein verschillende speeltoestellen en is er los speelmateriaal zoals ballen, hockeysticks en fietsen
beschikbaar.

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond, begane grond en 1e verdieping, nieuwbouw Brede School Roelof Venema aan Laan Rozenburg te
Amstelveen in opdracht van de gemeente Amstelveen, ontvangen op 17 juli 2017 
- Jaarlijks inspectiebezoek d.d. 5 juli 2017
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Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 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 basisgroepen.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.

Binnenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk Buitenschoolse opvang Laan Rozenburg RV
KvK-vestigingsnummer : 000019291701
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 100
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 : 10-07-2017
Opstellen concept inspectierapport : 08-08-2017
Zienswijze houder : 11-08-2017
Vaststellen inspectierapport : 11-08-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 14-08-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 14-08-2017

Openbaar maken inspectierapport :

KinderRijk Buitenschoolse opvang Laan Rozenburg RV - Incidenteel onderzoek 10-07-2017 8/9



Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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