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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 27 juli 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 op het gebied
van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en aan de beroepskracht-kind-ratio onderzocht. 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 afdeling de Kwaliteit op 2 augustus 2017 naar de toezichthouder verstuurd.
Deze documenten zijn beoordeeld onder de betreffende kwaliteitseisen.

Beschouwing
De organisatie 
KinderRijk is een organisatie met zestien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Daarnaast heeft KinderRijk veertien 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.
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. Voor de hele organisatie is zowel een
klachtencoördinator als een vertrouwenspersoon aangesteld. 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 Buitenschoolse Opvang (BSO) Schweitzerlaan bestaat uit drie basisgroepen en is gevestigd boven het
Kinderdagverblijf (KDV) Schweitzerlaan. De basisgroepen beschikken elk over een eigen groepsruimte en de
buitenschoolse opvang heeft de beschikking over een speelzaal, een huiskamer, een atelier voor de groepen
Bengel en Boefjes en een atelier op de begane grond voor de basisgroep Zware jongens. Op de buitenschoolse
opvang worden kinderen opgevangen van basisscholen De Triangel en Karel Eykman. Op de buitenschoolse
opvang is een team van zes beroepskrachten werkzaam, waarvan één beroepskracht sinds het vorige
inspectiebezoek (d.d. 10 november 2016) nieuw in dienst is getreden. Het team wordt aangestuurd door een
leidinggevende die tevens KDV Schweitzerlaan onder haar hoede heeft. De leidinggevende is drie dagen in de week
op de vestiging aanwezig en wordt ondersteund door een assistent-leidinggevende. Op de buitenschoolse opvang
worden diverse activiteiten aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de kinderen. Ook
wordt in samenwerking met BSO Jane Addamslaan van KinderRijk voor een deel van de oudste groep kinderen
wekelijks een sportactiviteit georganiseerd.

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 geobserveerd gedurende het vrij spelen in de groepen Boefjes en Bengels. De
Groep Zware jongens maakt op de dag van het inspectiebezoek een uitstapje. Gedurende de observaties wordt
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. De onderstaande observaties illustreren dit. 

Het inspectiebezoek heeft plaatsgevonden gedurende de zomervakantie. In de zomervakantie wordt er gewerkt
met het thema 'zomer' en worden dagelijks activiteiten en uitstapjes georganiseerd waarbij rekening wordt
gehouden met de leeftijd van de kinderen. Zo is er een aparte planning voor de jongere kinderen (Bengels en
Boefjes) en voor de oudere kinderen (Zware jongens) gemaakt. Tijdens de vakantie worden er uitstapjes
gemaakt naar onder andere Artis, Nemo, een bioscoop of het zwembad. Daarnaast worden activiteiten op de
locatie aangeboden zoals koken, long-boarden een survivaldag en een buitenbouwdag. Ouders zijn hier middels
nieuwsbrief en e-mail van op de hoogte gebracht. Tevens hangt de planning op het activiteitenbord in de gang. 

Op de dag van het inspectiebezoek werken twee vaste beroepskrachten samen met twee vaste invalkrachten. De
sfeer is ontspannen en de kinderen tonen in hun gedrag dat zij zich op hun gemak voelen. In diverse groepjes
worden activiteiten uitgevoerd. Zo spelen een aantal kinderen in de speelzaal, spelen twee kinderen samen met
een van de vaste invalkrachten aan tafel een spel, speelt een andere beroepskracht met een kind in de legohoek
en is een aantal kinderen aan het tekenen. Tijdens het inspectiebezoek valt het op dat het speelmateriaal een
eigen plaats heeft en kinderen weten waar zij dingen kunnen pakken en waar zij dit kunnen opbergen. Als tijdens
het inspectiebezoek een kind vergeet na het spelen de spullen op te ruimen, wordt het hierop op een vriendelijke
manier aan herinnerd en wordt het speelmateriaal alsnog opgeruimd. 

Gedurende het inspectiebezoek maken de beroepskrachten het mogelijk dat de kinderen privacy kunnen zoeken.
Zo zijn er ruimtes beschikbaar waar de kinderen in kleine groepjes kunnen spelen, zonder directe toezicht van de
beroepskrachten. Wel controleren de beroepskrachten regelmatig deze ruimtes. Een beroepskracht vertelt dat
gedurende schoolweken per dag een andere basisgroep de beschikking heeft over de speelzaal. Hier is een
rooster voor opgesteld die bij de speelzaal hangt. Ook heeft elke groep een kleur toebedeeld gekregen, en
dagelijks wordt door middel van een gekleurd blaadje aangegeven welke groep de beschikking heeft over de
gymzaal, zodat ook de jongere kinderen die moeite hebben het rooster af te lezen kunnen zien welke groep de
beschikking heeft over de speelzaal. Tijdens vakantieweken geldt het schema niet, wel geldt er een maximum
voor het aantal kinderen dat in de speelzaal mag spelen. Deze afspraken zijn bekend bij de kinderen. Tijdens het
inspectiebezoek stimuleren de beroepskrachten de zelfredzaamheid van de kinderen. Zo vraagt een kind of het in
de speelzaal mag spelen. De beroepskracht vraagt vervolgens aan het kind hoeveel kinderen er in de speelzaal
zijn. Het kind loopt richting de speelzaal en vervolgens terug naar de deur van de groepsruimte waar de
beroepskracht zich bevindt, en roept vanaf de gang hoeveel kinderen zich in de groepsruimte bevinden. De
beroepskracht vraagt vervolgens of het kind even bij haar wilt komen en zij legt op een vriendelijke manier uit dat
het niet de bedoeling is dat het kind door de ruimte roept maar dat hij even naar haar toe kan komen om het te
vertellen. De beroepskracht helpt het kind hier bij de aanzet tot sociaal gedrag. 

Als er meerdere kinderen met de zandtafel willen spelen spreekt de beroepskracht met hen af dat er eerst vier
kinderen mee mogen spelen, dat zij een wekker zet en dat vervolgens een ander groepje kinderen met de
zandtafel mag spelen. Op deze manier weten de kinderen waar zij aan toe zijn. Tijdens het bezoek moedigen de
beroepskrachten de interactie tussen de kinderen aan. Zo helpen zij de kinderen om contact met elkaar te
maken. Als een van de kinderen een ijsje heeft gemaakt voor de beroepskracht vraagt zij aan de andere kinderen
of zij ook een ijsje willen, waardoor er interactie tussen de kinderen ontstaat.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Observatie op de groepen Bengels en Boefjes
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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 de beroepskracht die sinds het laatste jaarlijks inspectiebezoek (10 november
2016) in dienst is getreden, en de invalkrachten die in de week voorafgaand aan het inspectiebezoek op de locatie
zijn ingezet.

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 de beroepskracht die sinds het
laatste jaarlijks inspectiebezoek d.d. 10 november 2016 in dienst is getreden, en de invalkrachten die in de week
voorafgaand aan het inspectiebezoek op de locatie zijn ingezet.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft drie basisgroepen: 
- Boefjes, maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar; 
- Bengels, maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar (alleen op maandag, dinsdag en
donderdag geopend); 
- Zware jongens, maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. 

De kinderen zijn geplaatst in één van de basisgroepen. Kinderen uit de groep Bengels zijn alleen geplaatst op
maandag, dinsdag en donderdag. Indien ouders van deze kinderen ook opvang op woensdag en/of vrijdag
wensen, dan wordt hun kind geplaatst in de groep de Boefjes. 

Ten tijde van het huidige onderzoek is er één kind tijdelijk in twee groepen geplaatst. Uit de ontvangen
documenten blijkt dat de houder de ouders vooraf een mail heeft gestuurd waarin de mondelinge afspraak met
betrekking tot de opvang in twee basisgroepen is opgenomen en waarin nogmaals schriftelijk bevestiging hiervoor
wordt gevraagd. Uit de mailwisseling blijkt echter dat er pas schriftelijk toestemming is gegeven na de beoogde
ingangsdatum. Er is contact geweest met de organisatie en zij laten weten dat dit een incident is en dat het beleid
is dat schriftelijke toestemming vooraf wordt gegeven.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Bengels worden namelijk dertien kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten, in de groep Boefjes worden elf kinderen opgevangen door twee beroepskrachten en in de groep
Zware jongens worden zes kinderen opgevangen door één beroepskracht. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 21 tot en met 27 juli van 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.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Telefonisch contact beroepskracht en assistent leidinggevende op 9 augustus 2017 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 2 augustus 2017 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 2 augustus 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten 21 tot en met 28 juli 2017, ontvangen op 2 augustus 2017 
- Presentielijsten van 21 tot en met 28 juli 2017, ontvangen op 2 augustus 2017 
- Toestemming opvang tweede stamgroep, ontvangen op 2 augustus 2017

KinderRijk Buitenschoolse opvang Schweitzerlaan - Jaarlijks onderzoek 27-07-2017 5/8



Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

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 vanaf 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 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.
Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen houder en ouder
overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep.

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.

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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk Buitenschoolse opvang Schweitzerlaan
KvK-vestigingsnummer : 000019291272
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 60
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. P. Neefjes, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 27-07-2017
Opstellen concept inspectierapport : 09-08-2017
Zienswijze houder : 22-08-2017
Vaststellen inspectierapport : 23-08-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 24-08-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 24-08-2017

Openbaar maken inspectierapport :

KinderRijk Buitenschoolse opvang Schweitzerlaan - Jaarlijks onderzoek 27-07-2017 7/8



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