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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 24 augustus 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, 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 onderzocht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht
staan achter in het rapport vermeld. 

De documenten die door de houder op 31 augustus 2017 zijn toegestuurd zijn beoordeeld volgens 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 Mauritskade is een kinderdagverblijf dat bestaat uit acht verticale groepen. Het pand
waarin het kinderdagverblijf is gevestigd is gelegen aan de rand van het Oosterpark. Oorspronkelijk was het een
schoolgebouw, maar het gebouw is gerenoveerd en ingericht als kinderdagverblijf. De acht groepsruimtes liggen
naast elkaar op de begane grond. In alle groepsruimtes bevinden zich veel ramen waardoor het gebouw een
transparante uitstraling heeft. Twee aan twee vormen de stamgroepen een koppelgroep. De koppelgroepen delen
steeds een verschoon- en sanitaire ruimte. Ook zijn er verbindingsdeuren tussen de groepen. De koppelgroepen
werken ook samen, bijvoorbeeld aan het begin en het eind van de dag of bij peuterplusactiviteiten in het atelier. 

Op deze locatie werkt een stabiel team dat bestaat uit vierentwintig vaste beroepskrachten, vier vaste
invalkrachten, een gastvrouw, de vestigingsmanager en de assistent-vestigingsmanager (waarvan één van beiden
dagelijks aanwezig is). Op de locatie wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de beroepskrachten
door diverse cursussen, teamoverleg en observaties door de leidinggevende.

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 voornamelijk geobserveerd in de groepen Hazelaars, Esdoorns en Magnolia's,
tijdens het verschonen, buiten spelen en eten. Gedurende deze observaties wordt 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. 

Emotionele veiligheid 
Tijdens het buiten spelen in de natuurtuin zit een van de beroepskrachten op de grond met acht kinderen te
spelen. Twee van de kinderen zitten bij de beroepskracht op schoot, de andere kinderen zitten om haar heen. Ze
spelen dat ze eten koken. Omdat ze schelpen gebruiken, zeggen de kinderen dat ze mosselen koken. De
beroepskracht daagt ze uit ook nog andere dingen te koken, waarop de kinderen ook worst en
aardappelkroketten gaan maken. Alle kinderen zijn betrokken bij het spel en dragen eraan bij, waaruit blijkt dat zij
zich op hun gemak voelen. De beroepskracht blijkt tijdens het spel de kinderen goed te kennen, zij weet
bijvoorbeeld goed welke kinderen welk voedsel wel of niet lusten. 

Tijdens het verschonen zijn de beroepskrachten grotendeels in contact met de baby's en kinderen. Zij
verwoorden hun handelingen en de emoties van de kinderen en ze geven kleine opdrachtjes en complimenten.
Tijdens de gezamenlijke lunch wordt ook in alle groepen veel gepraat, zowel met de beroepskrachten als
onderling. Alle kinderen ogen hierbij voldoende op hun gemak om iets te vertellen of te vragen en de
beroepskrachten verdelen hun aandacht zo, dat iedereen gezien en gehoord wordt. 

De beroepskrachten vertellen dat het ook in de vakantieperiode grotendeels is gelukt om minimaal één vaste
beroepskracht per groep, of een van de vaste invallers van de locatie die de kinderen ook allemaal goed kennen.
in te zetten. Op een van de groepen is bijvoorbeeld voor de hele vakantieperiode een vaste invaller ingezet die de
vakanties van alle drie de beroepskrachten opvangt. 

Persoonlijke competentie en overdracht van normen en waarden 
De persoonlijke competenties van de kinderen worden gedurende de dag op meerdere manieren gestimuleerd. De
beroepskrachten stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen of te proberen, zonder hen hierbij te
dwingen. Dit wordt onder meer gezien bij het aantrekken van de schoenen en het smeren van het brood. De
beroepskrachten verrijken het spel van de kinderen door ideeën aan te dragen of de kinderen uit te dagen zelf
dingen te verzinnen, zoals bij het koken in de tuin. De kinderen krijgen ook voldoende vrijheid om, binnen
bepaalde grenzen, zelf keuzes te maken. Zo mogen de kinderen in de natuurtuin wel met stokken spelen, maar
niet met grote stenen en hoeven ze niet iets te eten wat ze niet lekker vinden, maar wordt proeven wel
gestimuleerd. De kinderen van een van de groepen spelen de laatste tijd veel dat ze op vakantie gaan. Daarbij
halen ze alle losse spullen uit onder meer de speelkeuken en de speelgoeddierenbak en leggen die op de bank
alsof het de achterbak van een auto is. De beroepskrachten geven de kinderen erkenning voor hun fantasiespel,
maar hebben ook met hen afgesproken dat dit niet meer de hele dag mag omdat er dan zoveel moet worden
opgeruimd en andere kinderen misgrijpen als zij ergens mee willen spelen. De beroepskrachten helpen de kinderen
op een vriendelijke toon herinneren aan dergelijke afspraken.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en vestigingsmanager (tijdens inspectiebezoek) 
- Observaties 
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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 (één), personeel dat al langere tijd in dienst is (zes) en de invalkrachten die
in de onderzochte periode zijn ingezet (acht).

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het
laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden en de invalkrachten die in de onderzochte periode zijn
ingezet.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf bestaat uit de volgende acht stamgroepen: 
- De Hazelaars 
- De Cipressen 
- De Iepen 
- De Beuken 
- De Esdoorns 
- De Okkernoten 
- De Kurkeiken 
- De Magnolia's 

In alle groepen worden per dag maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 2 maanden tot 4 jaar opgevangen.
Dagelijks worden op iedere groep twee beroepskrachten ingezet. Per groep werken drie vaste beroepskrachten
volgens een vast rooster. In de vakantieperiode is het grotendeels gelukt elke week maximaal drie
beroepskrachten per groep in te zetten, en is er altijd voor gezorgd dat de beroepskrachten voldoende bekend
zijn bij de kinderen door of een vaste beroepskracht of een vaste invaller in te zetten. Bij de ingang van iedere
groepsruimte hangt een whiteboard waarop door middel van het noteren van de namen wordt aangegeven welke
beroepskrachten die dag werkzaam zijn. In de centrale gang zijn op een informatiebord foto's opgehangen van
alle medewerkers die in het kinderdagverblijf werkzaam zijn. Op deze wijze worden ouders en kinderen (vooraf)
geïnformeerd door welke beroepskracht het kind wordt opgevangen. 

Ieder kind is ingedeeld in één stamgroep. In de onderzochte periode zijn er geen kinderen in een tweede
stamgroep opgevangen. Ook is het in de onderzochte periode niet voorgekomen dat stamgroepen zijn
samengevoegd.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep De Hazelaars worden namelijk elf kinderen opgevangen door drie
beroepskrachten; in De Cipressen negen kinderen door twee beroepskrachten, in De Iepen negen kinderen door
twee beroepskrachten, in De Beuken elf kinderen door drie beroepskrachten, in De Esdoorns tien kinderen door
drie beroepskrachten, in De Okkernoten tien kinderen door twee beroepskrachten, in De Kurkeiken negen
kinderen door twee beroepskrachten en in de De Magnolia's tien kinderen door twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van week 32 en 33 (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 kinderdagverblijf is dagelijks geopend van 8.00 tot 18.30 uur. De beroepskrachten hebben de volgende
werktijden: van 8.00 tot 17.00 uur en van 9.30 tot 18.30 uur. Tussen 13.00 en 15.00 uur pauzeren de
beroepskrachten 30 minuten. De beroepskrachten gaan om de beurt met pauze zodat er altijd één beroepskracht
in een groep aanwezig is. Met deze werk- en pauzetijden wordt redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving omtrent
het afwijken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio. 

Het komt niet voor dat één beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat dagelijks door acht beroepskrachten wordt geopend en afgesloten.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende (tijdens inspectiebezoek) 
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- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 31 augustus 2017) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (ontvangen op 31 augustus 2017) 
- Overzicht inzet beroepskrachten week 32 en 33 van 2017 (ontvangen op 31 augustus 2017) 
- Presentielijsten week 32 en 33 van 2017 (ontvangen op 31 augustus 2017) 
- Pedagogisch werkplan KinderRijk kinderdagverblijf Mauritskade, versie 31 mei 2017 (via www.kinderrijk.nl)
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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 het buiten spelen. Met betrekking tot de gezondheid is de uitvoering van het
beleid omtrent de verschoonhygiëne en het toedienen van medicatie beoordeeld. Tijdens het inspectiebezoek
blijkt dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het geldende beleid en hier in de praktijk naar
handelen. Hieronder volgt een toelichting. 

Veiligheid 
In het beleid omtrent buiten spelen is onder meer opgenomen dat de buitenruimte gecontroleerd wordt op zaken
die gevaar kunnen opleveren, dat baby's een apart speelhoekje hebben waar zij veilig kunnen liggen en spelen en
dat de beroepskrachten zich ten behoeve van het toezicht verspreiden over het speelplein. Tijdens het
inspectiebezoek blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van dit beleid en ernaar handelen. Wanneer de
groepen buiten gaan spelen, wordt er tussen verschillende groepen overlegd wie er met de baby's naar de voor
hen aangewezen buitenspeelruimte gaan. De beroepskrachten zijn alert op bijvoorbeeld grote stenen en
verwijderen deze van de speelruimte, en zij zorgen in overleg dat er zicht is op de gehele speelruimte. Deze
handelwijze wordt zowel op het grote speelplein als in de natuurtuin waargenomen. 

Gezondheid 
Het beleid omtrent de verschoonhygiëne is opgenomen in de werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne. De
instructies over het verschonen zijn hierin wat versnipperd opgenomen, maar tijdens het inspectiebezoek blijkt
dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn en dat zij handelen volgens de instructies. Zo wassen zij hun
handen direct na elke verschoning en laten zij de kinderen ook hun handen wassen als zij naar het toilet zijn
geweest. Het verschoonkussen wordt op de juiste wijze na elke verschoning gereinigd en de beroepskrachten
waaraan dit gevraagd is, weten wanneer zij moeten reinigen en wanneer zij moeten desinfecteren. Zij zien er
zoveel mogelijk op toe om eventuele ziektekiemen binnen de verschoonruimte te houden door het kind op de
commode te laten liggen wanneer zij hun handen wassen. Als het kind daarvoor te beweeglijk is dan zetten zij het
kind bijvoorbeeld net buiten de verschoonruimte op de grond in de groepsruimte of dragen ze het kind over aan
een collega. 

Een van de kinderen krijgt op het kinderdagverblijf medicatie toegediend. In overeenstemming met het beleid is
hiervoor een medicijnverklaring door ouders ingevuld, waarop onder meer staat wanneer en hoe het
geneesmiddel moet worden toegediend en hoe het bewaard moet worden. Ook is de betreffende beroepskracht
op de hoogte van de afspraken en blijkt het geneesmiddel op de juiste wijze bewaard te worden.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode; alle nieuwe medewerkers volgen de eigen
introductiecursus en daarna volgen alle beroepskrachten jaarlijks een herhalingscursus. Desgevraagd kunnen
beroepskrachten meerdere signalen noemen die mogelijk duiden op kindermishandeling. 

Vierogenprincipe
Het vierogenprincipe is vormgegeven doordat in het pand veel ramen in en tussen de groepsruimtes zijn
aangebracht. Hierdoor is vanuit de gang, de naastgelegen groep en de tuin goed zicht op de groepen. Wanneer
een beroepskracht alleen in een ruimte is waar hij niet gezien kan worden door een andere volwassene
(bijvoorbeeld het atelier), wordt er gebruikgemaakt van camerababyfoons. Voor het buiten spelen worden indien
nodig afspraken gemaakt met buurgroepen om te voorkomen dat iemand alleen is met de kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende (tijdens inspectiebezoek) 
- Document 'Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne', versie 20 juli 2017 (reeds in bezit)
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
Het kinderdagverblijf werkt met verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij de inrichting van de
groepsruimte en het beschikbare (speel-)materiaal is rekening gehouden met de leeftijdssamenstelling van de
groepen. 

In iedere groepsruimte is een podium aanwezig. Op dit podium staan onder andere (lage) tafels en stoelen. De
beroepskrachten vertellen dat het podium zowel voor activiteiten voor oudere kinderen als voor baby’s kan
worden gebruikt omdat het podium goed af te schermen is. De (eet-)tafel staat op de grens van het podium,
waardoor de grotere kinderen op gewone kinderstoelen aan de ene kant kunnen zitten en ook gemakkelijk iets
staand aan tafel kunnen doen. De jongere kinderen zitten op tripp-trapp-stoelen samen met de beroepskrachten
aan de andere kant van de tafel. 
Verder zijn voor baby's in alle groepsruimtes één of twee hoge boxen, speelkleden en licht speelmateriaal. Voor
de oudere kinderen zijn er speelhoeken met verschillende functies (keukenhoek, bouwhoek) met bijbehorend
materiaal. Ook zijn er puzzels, knuffels, spelletjes, ontwikkelings- en knutselmateriaal aanwezig. Het
speelmateriaal is in lage open kasten opgeborgen zodat de kinderen het zelfstandig kunnen pakken en opbergen.
In iedere groepsruimte is een slaapkamer met zes bedden; hier slapen de jongste kinderen van de groep. In de
gang zijn nog drie slaapkamers met in totaal 41 bedden. In totaal heeft het kinderdagverblijf 89 bedden
beschikbaar. Dit is voldoende voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. 

Buitenspeelruimte
Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over drie buitenspeelruimtes: het 'terras', de fietstuin en de natuurtuin.
Alle groepsruimtes grenzen aan het 'terras'. De natuurtuin en de fietstuin zijn via een deur in de gang bereikbaar. 
Het terras heeft een grote zandbak, een aantal speeltoestellen en een moestuintje. Door middel van hekken is
een deel van de buitenruimte af te schermen voor baby's en kleine kinderen. De natuurtuin is ingericht met
natuurlijk materiaal en wordt ook wel de 'geheime tuin' genoemd; deze is vooral geschikt voor oudere kinderen.
De fietstuin is betegeld.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten (tijdens inspectiebezoek)
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Ouderrecht

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin vijf leden zitting hebben. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende (tijdens inspectiebezoek)
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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.

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. 
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.

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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Veiligheid en gezondheid
 

 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een
kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval
zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
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

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
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 Mauritskade
KvK-vestigingsnummer : 000021035911
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 96
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 Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 24-08-2017
Opstellen concept inspectierapport : 06-09-2017
Zienswijze houder : 11-09-2017
Vaststellen inspectierapport : 11-09-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 11-09-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 11-09-2017

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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