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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 17 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 een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht op het
gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, de beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering van
het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht
staan achter in het rapport vermeld. 

De documenten die door de houder op 25 juli 2017 zijn toegestuurd zijn betrokken bij de beoordeling van 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. 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 Kinderdagverblijf Asserring is gevestigd naast buitenschoolse opvang (BSO) Asserring. Zij maken
gebruik van een gezamenlijke tuin die in de zomer van 2016 opnieuw is ingericht tot natuurtuin. Er is een vast
team van beroepskrachten werkzaam op de vestiging die worden aangestuurd door een leidinggevende die
tevens BSO Asserring onder haar hoede heeft. Er is ook een assistent-locatiemanager werkzaam op de locatie,
een gastvrouw en een groepshulp. 

Het kinderdagverblijf bestaat momenteel uit vier verticale groepen en een halve-dagopvanggroep (HDO-groep).
De HDO-groep was tot april 2017 een aparte locatie op hetzelfde adres als de BSO, maar is verhuisd naar een
groepsruimte van het KDV en maakt daar nu onderdeel van uit. De beroepskrachten van de HDO-groep zijn
overwegend positief over de verhuizing en vertellen dat er meer tijd voor de kinderen is omdat er nu
ondersteuning is van de gastvrouw en meer praktische ondersteuning van de locatiemanager en assistent-
locatiemanager.

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 Ieniemienie, Tommie en Pino, tijdens het
gezamenlijk fruit eten, het verschonen, het buiten spelen en de lunch. Tijdens het buiten spelen is er gesproken
met de beroepskrachten van groep Koekiemonsters, de halve-dagopvanggroep, die sinds medio april bij het
kinderdagverblijf zijn ingetrokken. Gedurende deze observaties wordt er voldoende invulling gegeven aan de
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. 

Tijdens het buiten spelen zijn de meeste beroepskrachten met de kinderen bezig. Sommigen oogsten met een
aantal kinderen een grote biet uit de moestuin, die ze vervolgens samen naar de huishoudelijk medewerker in de
keuken gaan brengen. Anderen kletsen wat met een groepje kinderen en weer anderen zitten bij de zandbak. Het
is een natuurtuin waar de kinderen zich goed zelf kunnen vermaken, wat veel kinderen dan ook doen. 

Bij een van de groepen is, als de toezichthouder binnenkomt, net een verjaardag gevierd. De ouders waren
daarbij aanwezig maar zijn dan al weg; de kinderen zitten nog met de beroepskrachten aan tafel de traktatie te
eten. Er hangen vlaggetjes aan het plafond. Er wordt tijdens de observatie weinig gesproken; de beroepskrachten
hebben onderling wel wat overleg. Wanneer een van de kinderen vraagt waar een van de baby's is, geeft de
beroepskracht antwoord. Dit herhaalt zich een aantal keer, waarbij de beroepskrachten geen poging doen om de
kinderen zelf een antwoord te laten bedenken of om de kinderen met elkaar in gesprek te laten gaan. De
beroepskrachten vertellen desgevraagd dat ze liedjes hadden gezongen en dat de jarige een cadeau heeft
gekregen. Dan zegt een van de beroepskrachten tegen de jarige: "Papa en mama waren er net, hè?!" Het kind
reageert niet, en de beroepskrachten laten het erbij. Ze laten veel kansen liggen om de interactie en de sociale
vaardigheden te stimuleren. Later, tijdens de lunch, benoemen de beroepskrachten van deze groep meer wat ze
doen en stellen zij ook meer vragen, waardoor de sfeer beter wordt en de kinderen wat meer praten. De situatie
is met de locatiemanager besproken. Ze herkent de beschrijving niet en vertelt dat een van de beroepskrachten
van deze groep juist nog niet zo lang geleden een interactievaardighedentraining heeft gevolgd. Zij verklaart in een
telefoongesprek de observaties met de beroepskrachten te hebben besproken en er na de zomervakantie verder
aandacht aan te besteden door observaties op de groep en bespreking in het groepsoverleg. Daarnaast zullen de
interactievaardigheden van de beroepskrachten aan bod komen bij de interne audit in het najaar van 2017. Het is
ook een aandachtspunt dat in een volgend inspectie-onderzoek opnieuw bekeken zal worden. 

In een andere groep wordt geobserveerd tijdens de lunch. De kinderen zitten samen met de beroepskrachten aan
tafel. De beroepskrachten praten met zachte stem, waardoor een rustige sfeer ontstaat. In deze sfeer is ruimte
voor de kinderen om dingen te vertellen of te vragen, en er vinden tussen de kinderen onderling wat (korte)
gesprekjes plaats. De beroepskrachten dagen de kinderen op een speelse manier uit, bijvoorbeeld door ze de
kleuren te laten benoemen van de bekers die worden uitgedeeld. Wanneer een tweetalig kind de kleuren in het
Engels benoemt, reageren de beroepskrachten enthousiast en zeggen ze er ook het Nederlandse woord bij. Zo
worden de persoonlijke vaardigheden van de kinderen gestimuleerd. 

In een andere groep wordt geobserveerd als de kinderen bijna klaar zijn met eten. De jongste kinderen worden bij
de gezamenlijke broodmaaltijd betrokken: ook zij zitten aan tafel of bij een beroepskracht op schoot. Zo zijn zij
onderdeel van het geheel. Er wordt in deze groep veel gekletst en er worden grapjes gemaakt. De kinderen
voelen zich zichtbaar op hun gemak. Voordat de kinderen van tafel gaan, wordt hun verteld wat ze gaan doen.
Sommige kinderen gaan naar de drie-plusactiviteit die die middag in het lokaal van de halve-dagopvanggroep
wordt gegeven, andere kinderen gaan slapen en weer andere kunnen gaan spelen. De kinderen die gaan slapen,
worden uitgenodigd om zich op een mat die in de hoek van de groepsruimte ligt uit te kleden. De beroepskracht
die bij hen zit, laat de kinderen zoveel mogelijk zelf doen. Als een van de kinderen kennelijk ergens door is afgeleid
en vergeet om zich te gaan uitkleden, herhaalt de beroepskracht haar vraag op een vriendelijke maar stellige
toon. Hierna gaat het kind aan de slag.

Gebruikte bronnen:
- Observaties in de groepen Ieniemienie, Pino en Tommie en bij het buiten spelen van alle groepen 
- Gesprekken met de beroepskrachten en locatiemanager (op locatie) 
- Telefoongesprek met de locatiemanager (d.d. 31 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 de twee invalkrachten die in de onderzochte periode zijn ingezet op de locatie;
er is sinds het vorige jaarlijks onderzoek geen nieuw personeel in dienst getreden. De uitzendkracht die in de
onderzochte periode is ingezet, beschikt over een geldige verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is 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 de twee invalkrachten en een
uitzendkracht die in de onderzochte periode zijn ingezet op de locatie; er is sinds het vorige jaarlijks onderzoek
geen nieuw personeel in dienst getreden.

Opvang in groepen
Er zijn vijf stamgroepen. In de groepen Tommie, Pino, en Ieniemienie worden dagelijks twaalf kinderen van 0 tot 4
jaar oud opgevangen, in de groep Bert en Ernie worden dagelijks maximaal zestien kinderen tussen van 0 tot 4
jaar oud opgevangen en in de groep Koekiemonster ten slotte worden dagelijks maximaal zestien kinderen van 2
tot 4 jaar oud opgevangen. De eerste vier groepen zijn dagopvanggroepen. Alleen de groep Koekiemonster is een
halve-dagopvanggroep; deze kinderen komen van 8.00 tot 13.00 uur. 

Aan het begin en einde van de dag worden alle kinderen opgevangen in de centrale hal, of wordt er buiten
afgesloten. 

Ieder kind is geplaatst in één van de vaste stamgroepen, en alle kinderen worden dagelijks in groepen
opgevangen. Kinderen worden, zo staat beschreven in de pedagogische werkwijze, bij hoge uitzondering
opgevangen in een tweede stamgroep indien er extra opvangdagen worden aangeboden. Dit gebeurt dan met
voorafgegeven schriftelijke toestemming van ouders. In de onderzochte periode is dit niet voorgekomen. 

Aan elke groep zijn vaste beroepskrachten toegewezen die volgens een vast rooster worden ingezet. In elke
groepsruimte hangt bij de deur een whiteboard waarop geschreven wordt welke beroepskrachten er die dag
worden ingezet. Uit het rooster kan worden opgemaakt dat ernaar wordt gestreefd om beroepskrachten van de
eigen groep in te laten vallen in geval van ziekte of vakantie. Ook in de groepen waar meer dan drie
beroepskrachten worden ingezet, blijkt uit een steekproef dat er in vrijwel alle gevallen wordt voldaan aan de eis
omtrent het maximaal aantal vaste gezichten. 

In de loop van het onderzoek blijkt dat de groepen Bert & Ernie en Ieniemienie een aantal maanden op
vrijdagmiddag structureel hebben samengewerkt, deels om het vierogenprincipe te waarborgen en deels om de
kinderen van meer leeftijdsgenootjes te voorzien. In de maand september zullen er in beide groepen meer
kinderen opgevangen worden waardoor enerzijds beroepskrachten niet meer alleen staan en er anderzijds voor
alle kinderen meer speelmaatjes zullen zijn. Opgemerkt wordt wel, dat deze situatie onvoldoende concreet en
observeerbaar in de pedagogische werkwijze was beschreven. De houder dient er alert op te zijn, ook het beleid
omtrent het verlaten van de stamgroep duidelijk en observeerbaar te beschrijven.

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 Koekiemonsters veertien kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten, in groep Tommie tien kinderen door twee beroepskrachten, in groep Pino elf kinderen door
twee beroepskrachten, in groep Ieniemienie tien door twee beroepskrachten en in groep Bert en Ernie twaalf
kinderen door twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 3 tot en met 14 juli 2017, de bijbehorende werkroosters
van het personeel en de toelichting van het kwaliteitsbureau van KinderRijk, constateert de toezichthouder dat er
ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen, ook met
inachtneming van de leeftijdsverdeling in de verticale groepen. 

De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: van 7.30 tot 17.30 uur, van 8.00 tot 17.30 uur,
van 8.30 tot 18.30 uur en van 8.30 tot 17.30. De beroepskrachten pauzeren tussen 13.00 en 15.00 uur ieder
om de beurt 60 minuten. Met deze werktijden wordt er redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving omtrent het
afwijken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio. Bij afwijking van de beroepskracht-kind-ratio wordt altijd
minimaal de helft van het aantal beroepskrachten ingezet. 

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende 
- E-mail van de leidinggevende en een medewerker kwaliteit (d.d. 1 augustus 2017) 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (per e-mail ontvangen op 25 juli 2017) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (per e-mail ontvangen op 25 juli 2017) 
- Overzicht inzet beroepskrachten 3 t/m 14 juli 2017 (per e-mail ontvangen op 25 juli 2017) 
- Presentielijsten 3 t/m 14 juli 2017 (per e-mail ontvangen op 25 juli 2017) 
- pedagogische werkwijze KDV en HDO Asserring, versie 03 juli 2017 (per e-mail ontvangen op 25 juli 2017) 
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het kindercentrum is beoordeeld aan de hand van enkele thema’s. Met
betrekking tot de veiligheid is gelet op de preventie van wiegendood. Met betrekking tot de gezondheid is de
uitvoering van het beleid omtrent de verschoonhygiëne beoordeeld. Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de
beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het geldende beleid en hier in de praktijk dan ook niet altijd
naar handelen. Er is wel een aantal aandachtspunten. Hieronder volgt een toelichting. 

Wiegendoodpreventie 
Het beleid omtrent wiegendoodpreventie is opgenomen in de KinderRijkbrede 'Werkinstructie veilig slapen'. Hierin
is onder meer opgenomen dat kinderen alleen in een kinderwagen mogen slapen onder permanent toezicht, dat
de slaapkamertemperatuur tussen de 16 en 18 oC moet zijn en alleen bij warm zomerweer tot 25 oC mag
oplopen, dat er bij kinderen tot 2 jaar oud regelmatig moet worden gekeken in de slaapkamer, dat er geen
koordjes en losse voorwerpen in bed mogen liggen en dat kinderen in slaapzakken slapen en niet onder dekens. 

Tijdens het inspectiebezoek vertellen de beroepskrachten dat ze de jongste kinderen, zoals het beleid voorschrijft,
op hun rug te slapen leggen en dat ze koordjes en losse voorwerpen verwijderen. Ze blijven meestal bij de
kinderen zitten tot ze slapen en zetten altijd een babyfoon aan zodra ze de slaapkamer verlaten. 
In de slaapkamers die bekeken zijn door de toezichthouder is de temperatuur, net als buiten, 22 of 23 oC. De
beroepskrachten vertellen dat ze extra maatregelen nemen als het warm is, ze laten de kinderen bijvoorbeeld in
een zomerslaapzak of alleen in een romper slapen. De meeste bevraagde beroepskrachten vertellen dat ze om
het kwartier bij de slapende kinderen in de slaapkamer gaan kijken. Ze letten dan op lichaamswarmte, lighouding
en ademhaling. Op de vraag of elk kwartier haalbaar is, zeggen zij dat ze dit voorrang geven boven andere
werkzaamheden en afstemmen met collega's dat ze even weg zijn. 
Een van de beroepskrachten vertelt dat ze, ook bij de jonge kinderen, door het raam kijkt als ze slapen, en pas
naar binnen gaat als een kind langer slaapt dan anders. Ook liggen in een van de groepen twee kinderen in hun
kinderwagen (met de kap omlaag) te slapen in de slaapkamers, en dus niet onder permanent toezicht. Dit laatste
is tijdens het inspectiebezoek besproken met de leidinggevende. Zij verklaart dit direct te zullen bespreken met de
beroepskrachten en erop toe te zien dat dit niet meer gebeurt. Er moet tevens op worden toegezien dat alle
beroepskrachten daadwerkelijk ín de slaapkamer gaan kijken bij de slapende kinderen onder de twee jaar. 

Verschoonhygiëne 
Het beleid omtrent de verschoonhygiëne is ook opgenomen in de KinderRijkbrede 'Werkinstructie veiligheid,
gezondheid en hygiëne'. Deze instructies zijn verspreid over het hoofdstuk 5 (Wasruimte, verschoonruimte,
commode & toiletten), hoofdstuk 8 (Uitgelicht: handhygiëne & hoest-/niesdiscipline), hoofdstuk 9 (Uitgelicht:
schoonmaak & desinfectie) en hoofdstuk 10 (Uitgelicht: omgaan met bloed). De instructies zijn in
overeenstemming met de normen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), maar
versnipperd in het beleid opgenomen en soms weinig concreet. 
De uitvoering van de verschoonhygiëne is voldoende; de beroepskrachten handelen grotendeels volgens het eigen
beleid en dus de LCHV-normen. De meeste beroepskrachten wassen na elke verschoonbeurt hun handen en
reinigen het verschoonkussen met allesreiniger en wegwerpdoekjes. De beroepskrachten laten geen kinderen op
de commode liggen als ze hun handen gaan wassen, maar letten er in de meeste gevallen wel op dat ze verder
niets aanraken voor ze hun handen hebben gewassen, bijvoorbeeld door het kind op de grond te zetten in of net
buiten de verschoonruimte. 
Er is bij meerdere beroepskrachten wat onduidelijkheid over de juiste toepassing van schoonmaak- en
desinfectiemiddelen en niet alle beroepskrachten wassen hun handen altijd meteen na elke verschoonbeurt. De
exacte werkwijze van (onder meer) deze onderwerpen is ook niet terug te vinden in het beleid. Met de
locatiemanager is besproken dat de werkwijze van de beroepskrachten aandacht behoeft en dat het de vraag is
of de werkinstructies voldoende handvatten bieden. De locatiemanager zegt toe dit te zullen bespreken in een
teamoverleg.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Zo volgen alle nieuwe beroepskrachten een
interne training over de meldcode. De vaste medewerkers krijgen jaarlijks een interne herhalingscursus over de
meldcode. Tevens wordt jaarlijks aandacht besteed aan de kennis en het gebruik van de meldcode tijdens
teamvergaderingen. Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van
mogelijke signalen van kindermishandeling en de eerste stap die zij dienen te zetten in het geval van een
vermoeden. Ook vertellen enkele beroepskrachten dat ze door die trainingen breder zijn gaan kijken naar
mogelijke signalen, zoals eenzijdige voeding.

Vierogenprincipe
De kinderen worden 's ochtends en 's middags, wanneer er minder beroepskrachten aanwezig zijn, opgevangen in
de centrale hal. Door de glazen deuren van de groepsruimtes hebben de beroepskrachten altijd zicht op de andere
groepen en daarnaast zijn de slaap- en badkamers grenzend aan de groepsruimtes. De HDO-groep begint de dag
in de eigen groepsruimte, en niet zoals de hele-dagopvanggroepen in de centrale hal. Hier worden echter
gedurende de gehele opvangtijd twee beroepskrachten ingezet. De groepsruimte die het meeste aandacht
behoeft, is die van de Ieniemienies. Dit is de achterste groep aan de centrale hal. Omdat de deur in een hoek ligt,
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wordt er niet automatisch langsgelopen. Er is daardoor weinig zicht op de groep. In gesprek met de
leidinggevende blijkt, dat dit voldoende geborgd is door gedragsafspraken, maar er dient blijvend aandacht aan te
worden gegeven. Een open deur is niet voldoende, er moet ook iemand zijn die door de deur meekijkt of -luistert.
Overige afspraken om het gezien of gehoord te kunnen worden te waarborgen, zijn bijvoorbeeld om de deur naar
de centrale hal zo vaak mogelijk open te zetten. Ook heeft de locatiemanager bij het laatste inspectieonderzoek
(naar aanleiding van een wijzigingsverzoek) verklaard dat er nooit maar één beroepskracht wordt ingezet op een
groep. 
Voorts staat in het pedagogisch beleid dat er altijd een babyfoon aanstaat in de slaapkamers, maar een van de
beroepskrachten verklaart dat zij de babyfoon pas aanzetten als ze de slaapkamer verlaten. Dit is een
aandachtspunt.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende (op locatie) 
- Telefoongesprek met de leidinggevende (d.d. 31 juli en 5 september 2017) 
- Plan van aanpak: 'Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne' versiedatum 20 juli 2017 (per e-mail
ontvangen op 25 juli 2017); 'Werkinstructie veilig slapen' versiedatum 29 oktober 2015 (reeds in bezit);
instructie mbt slapen in de kinderwagen (ingezien op locatie)
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De stamgroepsruimtes zijn passend ingericht voor de leeftijd en het aantal kinderen. De inrichting wisselt enigszins
per groep, met name qua hoeveelheid meubels en spullen. De groepsruimtes van de groep Tommie zijn
voldoende ingericht, maar op het moment van het inspectiebezoek vrij leeg; de locatiemanager vertelt dat men
bezig is dit aan te vullen. De groep Pino is onlangs juist wat leger gemaakt, wat een positieve uitwerking heeft op
de rust in de groep, vertelt de locatiemanager; de kinderen komen beter tot spel. Dit komt ook doordat de
hoeken beter door de beroepskrachten voorbereid worden: dit helpt de kinderen gerichter en rustiger te spelen.
Deze twee groepen, Pino en Tommie, maken gezamenlijk gebruik van een halletje waarin enkele speelhoeken zijn
gecreëerd. Andere groepsruimtes zijn (een stuk) voller, waardoor er veel te kiezen is voor de kinderen, maar
kinderen mogelijk ook sneller afgeleid zijn waardoor ze minder tot verdieping van hun spel komen. In de ruimtes
zijn speelhoeken gecreëerd zoals huishoeken en hoeken om boeken te lezen. Ook is in elke groepsruimte een
voldoende groot stuk afgeschermd voor de baby's om veilig op een mat of kleed op de grond te liggen. Voor de
afscherming worden grondboxen gebruikt of meubels worden handig neergezet.

Buitenspeelruimte
Het kinderdagverblijf beschikt over een eigen binnentuin, die gedeeld wordt met de jongere kinderen van
buitenschoolse opvang Asserring. De tuin is vorig jaar ingericht als natuurtuin en in de loop van het jaar wat
aangepast ten behoeve van de veiligheid. In de tuin is onder meer een grondbox voor de baby's: een stuk
kunstgras omrand door opstaande houten planken. Erboven is een schaduwdoek aangebracht en de zijkanten
kunnen met een soort klamboestof worden afgesloten tegen zon en warmte. Er is een zandbak met gras
eromheen. Ook bij dat stuk wordt voor schaduw gezorgd door dakplatanen en een schaduwdoek. Er is een
moestuin die de kinderen samen met de beroepskrachten verzorgen, een amfitheater waarin de kinderen soms
voorstellingen geven of een ijsje eten, en er zijn paden en hoogteverschillen aangebracht in de tuin. De tuin is
aantrekkelijk en uitdagend voor de kinderen van deze leeftijd.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de locatiemanager (tijdens het inspectiebezoek)
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Ouderrecht

Oudercommissie
Bij KinderRijk is een centrale oudercommissie (de ouderraad) actief. Deze oudercommissie krijgt adviesaanvragen
met betrekking tot het algemene beleid voorgelegd. Daarnaast is op deze locatie een oudercommissie actief
waarin vijf leden zitting hebben. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende (op locatie)
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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.
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang van de
werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee jaar. De
actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de
meest actuele verklaring omtrent het gedrag.

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. 
Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen houder en ouder
overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste stamgroep.
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.

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. 
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is.
Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.
De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.
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Veiligheid en gezondheid
 

 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

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.

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.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Vierogenprincipe

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Binnenspeelruimte

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring
KvK-vestigingsnummer : 000016263111
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 78
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 : 17-07-2017
Opstellen concept inspectierapport : 21-08-2017
Zienswijze houder : 06-09-2017
Vaststellen inspectierapport : 06-09-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 07-09-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 07-09-2017

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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