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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 21 juni 2017 is een verdiepend locatieonderzoek naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bij
Kindercampus Zuidas Kinderopvang uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is onderzocht hoe de locatie vormgeeft aan het
beleid van de organisatie met betrekking tot VVE. In een eerder uitgevoerd organisatieonderzoek op 20 maart 2017 is
door de toezichthouder vastgesteld op welke wijze de organisatie vorm heeft gegeven aan het organisatieprofiel. In dit
rapport onderzoekt de toezichthouder hoe er vorm wordt gegeven aan het individueel en groepsprofiel zoals opgesteld in
het Profiel Jonge Kindvoorziening en het tegemoetkomt aan de door de gemeente Amsterdam opgestelde eisen zoals
verwoord in de beleidsnota 'Ontwikkelkansen voor alle Amsterdamse peuters'. 

Tijdens het inspectieonderzoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met een van de vaste beroepskrachten.
Ook heeft de toezichthouder observaties uitgevoerd en zijn op de locatie verschillende documenten ingezien die
betrekking hebben op VVE. Er zijn eveneens documenten betrokken in dit onderzoek die in een eerder stadium al aan de
toezichthouder zijn overgelegd.

Beschouwing
Organisatie 
KinderRijk is een organisatie met 22 locaties voor kinderdagopvang voor kinderen en 16 buitenschoolse-opvanglocaties in
Amsterdam en Amstelveen. 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; ook is
er een afdeling kwaliteit. 

Voorschoolse educatie 
In Amstelveen wordt er op drie vestigingen gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden. In Amsterdam wordt er
op één locatie (één groep van een kinderdagverblijf met vijf groepen) voorschoolse educatie aangeboden. Deze locatie
vormt (onder andere samen met een basisschool een buitenschoolse opvang van KinderRijk) een Integraal Kind Centrum
(IKC). Met betrekking tot VVE is er geen organisatiebrede of overkoepelende visie vastgelegd, maar er zijn voor de
locatie waar VVE wordt aangeboden wel diverse beleidsstukken opgesteld. 

Verdiepend onderzoek 
Het kinderdagverblijf is gevestigd in een basisschool, waar intensief mee wordt samengewerkt als integraal
kindcentrum. Er zijn vijf groepen. Op één groep voor halvedagopvang wordt voorschoolse educatie aangeboden. Er zijn
twee vaste beroepskrachten en bij ziekte en vakantie wordt een vaste invalkracht ingezet. Het VVE-programma Uk &
Puk wordt gebruikt om de kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren. De beroepskrachten geven gedeeltelijk een eigen
invulling aan het programma: ze gebruiken 'Kikker' in plaats van de handpop Puk. Het VVE-programma wordt als
leidraad gebruikt, maar op basis van de opleiding en ervaring van de beroepskrachten worden sommige onderdelen
aangepast.

Advies aan gemeente
Kindercampus Zuidas kinderdagopvang geeft in voldoende mate uitvoering aan de door de gemeente Amsterdam
opgestelde doelen voor VVE. De toezichthouder adviseert de gemeentelijke accounthouder VVE dit onderzoek mee te
wegen in de subsidierelatie.
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1. Programma-aanbod 
Op de voorschool wordt aan de kinderen een gedifferentieerd beredeneerd aanbod geboden
met behulp van een educatief programma zoals beschreven in het Profiel Jonge Kind
voorziening en het beleidsplan ‘Ontwikkelkansen voor alle Amsterdamse peuters’.

2. Opbrengstgericht werken en passend aanbod 
Op de voorschool wordt aantoonbaar opbrengstgericht gewerkt aan de brede ontwikkeling van
het jonge kind. Het ontwikkelingsgericht werken behelst in ieder geval de vier
ontwikkelingsdomeinen zoals beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en
motoriek).

3. Kind-volg-systeem 
Op de voorschool wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd, zodat dat de
beroepskrachten zicht hebben op de ontwikkeling van het kind. Op basis van het kind-volg-
systeem is er sprake van een passend aanbod aan de kinderen.

Observaties en bevindingen

Pedagogisch-didactisch klimaat

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Op de locatie wordt het programma Uk & Puk van Ko-Totaal gebruikt. In plaats van de handpop Puk
wordt de knuffel 'Kikker' als centrale figuur gebruikt. De vaste beroepskracht vertelt dat het VVE-
programma als 'ruim bronnenboek' gebruikt wordt. De thema's worden in ieder geval gebruikt en
afgestemd met de basisschool. Daarnaast gebruiken de beroepskrachten ook hun eigen ervaring en
opleidingsachtergrond om het programma samen te stellen. 

Tijdens het inspectiebezoek zijn de elementen van het VVE-programma duidelijk zichtbaar. Er wordt
gewerkt met het thema 'wat heb jij aan vandaag' en het thema komt duidelijk terug in de inrichting van
de groepsruimte. Er hangen bijvoorbeeld foto's van activiteiten bij het thema op kindhoogte, er is een
thematafel en speelmateriaal dat bij het thema past. Bij een kringactiviteit gebruiken de
beroepskrachten de handpop Kikker en laten aan de kinderen een gesloten doos zien. De
beroepskracht vraagt aan de kinderen wat er in de doos zou kunnen zitten, en de kinderen zijn
zichtbaar nieuwsgierig. De beroepskracht geeft de kinderen hints ('iets met veters', 'het past aan je
voet'), maar de kinderen raden het niet. Uiteindelijk laat de beroepskracht zien dat het een schoen is
en praat ze met de kinderen over schoenen en van wie de schoen in de doos zou kunnen zijn (van de
beroepskracht zelf). 

Na de grote-kringactiviteit wordt de groep opgesplitst: een beroepskracht leest een groepje kinderen
voor en de overige kinderen mogen zelf kiezen waar ze willen spelen. De beroepskracht die het vrij
spelen begeleidt, verdeelt haar aandacht over de kinderen. Ze gaat bij de kinderen zitten, speelt met
ze mee en stelt vragen waarmee ze het spel stimuleert.

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Er wordt voldoende opbrengstgericht gewerkt aan de vier SLO-ontwikkelingsdomeinen. Door het VVE-
programma en het programma KIJK! te gebruiken, is gewaarborgd dat alle vier de
ontwikkelingsdomeinen aan bod komen. 
In de dag/weekplanning is beschreven welke activiteit op welke dag wordt aangeboden. Behalve de
specifieke doelen per activiteit wordt voor elk kind per thema-periode een overkoepelend doel
beschreven. Na elk thema houden de beroepskrachten een mondelinge evaluatie waarin zij de indeling
in kleine groepjes en de ontwikkeling van de kinderen bespreken.

doel
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4. Passend aanbod en zorgstructuur 
Op de voorschool dienen de specifieke en extra zorgbehoeften van de kinderen in beeld te zijn
en wordt er zorg gedragen voor passende begeleiding.

oordeel Het doel wordt onvoldoende gerealiseerd.

toelichting De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van het observatiesysteem KIJK! Iedere
vaste beroepskracht heeft een aantal mentorkinderen. De beroepskracht is voor de eigen
mentorkinderen verantwoordelijk om registraties en observaties uit te voeren. Er is wel veel overleg
tussen de beroepskrachten onderling, vertelt de vaste beroepskracht. Het moment van registratie
wordt per kind bepaald, afhankelijk van de leeftijd en het moment van instromen in de VVE-groep. 
De beroepskrachten hebben dagelijks twee uren de tijd waarin ze niet op de groep staan en andere
taken kunnen uitvoeren. De beroepskracht vertelt niet altijd voldoende tijd te hebben om dagelijks
observaties in te voeren in KIJK!, maar dat ze veel aantekeningen op papier maakt, en die dan later
(soms in eigen tijd) invoert. 

De kinderen zijn in drie niveaugroepjes ingedeeld met behulp van kleuren: er is een begingroep (waarin
vooral nieuwe kinderen zitten), een 'volop in ontwikkeling'-groep en een groep conform leeftijdsniveau.
Tijdens de activiteiten worden de kinderen niet altijd volgens de kleurgroepjes ingedeeld. De
beroepskracht vertelt dat de activiteiten voornamelijk in 'gemixte' groepjes van niveaus worden
aangeboden. Bij bepaalde activiteiten (zoals verstoppertje spelen) worden de kinderen juist wel in
gelijke niveaugroepjes ingedeeld. 

Er wordt dagelijks in ieder geval een grote-kringactiviteit gedaan en er wordt voorgelezen in kleine
groepjes. Op de dag van het inspectiebezoek mogen de kinderen zelf kiezen of ze willen meedoen met
de voorleesactiviteit. De vaste beroepskracht vertelt dat normaalgesproken hiervoor wel een vastere
groepsindeling wordt gebruikt, maar door de inzet van een (vaste) invalkracht, loopt het op deze dag
wat anders.

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Bij bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen overleggen de beroepskrachten met elkaar en met
de vestigingsmanager. Indien nodig wordt er doorverwezen naar bijvoorbeeld de ouder-kind-adviseur,
een vto-team of bijvoorbeeld okido-begeleiding. Enkele keren per jaar komen er medewerkers van
Alert4you langs om kinderen te observeren. Beroepskrachten kunnen dan vooraf het verzoek doen om
extra op bepaalde kinderen te letten. 
Een van de vaste beroepskrachten zal in het nieuwe schooljaar (2017-2018) de cursus 'HBO'er op de
groep' gaan volgen en zal dan ook de functie van HBO'er op de groep gaan vervullen.
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1. Basiskwaliteit beroepskrachten 
Alle beroepskrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam.

2. Competent team 
Het individueel-, groeps- en organisatieprofiel wordt gebruikt om de kwaliteit van de
medewerkers op de voorschool in beeld te brengen en te onderhouden, zodat er sprake is van
een competent team van medewerkers op de voorschool. Op de locatie is voldoende kennis van
het VVE-programma en over de VVE-instrumenten om deze te kunnen gebruiken.

3. Permanente educatie 
Het groeps- en organisatieprofiel wordt gebruikt als leidraad om de nascholingsbehoefte op de
voorschool in beeld te brengen zodat de medewerkers in een team blijvend competent zijn.
Door middel van permanente educatie worden de pedagogisch-didactische vaardigheden van
de medewerkers onderhouden en/of versterkt.

Personeel

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Op de VVE-groep van het kinderdagverblijf worden dagelijks twee vaste beroepskrachten ingezet. Er is
een vaste invalkracht beschikbaar die wordt ingezet tijdens ziekte en verlof van de vaste
beroepskrachten. Een van de vaste beroepskrachten vertelt dat er verder vrijwel geen andere
beroepskrachten op de groep worden ingezet. 
De twee vaste beroepskrachten en de vaste invalkracht zijn minimaal startbekwaam. Zij beschikken
over minimaal een basiscertificaat en voldoen aan de taalnorm.

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Er is voldoende kennis van het VVE-programma en over de VVE-instrumenten om deze te kunnen
gebruiken: de twee vaste beroepskrachten en de vaste invalkracht hebben de programmatraining van
het VVE-programma afgerond, net als een training om te werken met KIJK! Beide vaste
beroepskrachten hebben een afgeronde HBO-opleiding.

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting De organisatie KinderRijk heeft voor alle beroepskrachten (ook die van niet VVE-groepen) een
scholingsplan. In het huidige onderzoek is verzocht om een overzicht toe te sturen van de actuele
nascholingen van de beroepskrachten van de VVE-groep. In het jaar 2016 hebben de beroepskrachten
bijvoorbeeld de training voor het programma KIJK! gevolgd. In 2017 zal een van de vaste
beroepskrachten starten met de training HBO'er op de groep. In het overzicht voor de twee vaste
beroepskrachten is geen verdere pedagogisch-didactische scholing opgenomen. De vestigingsmanager
schrijft per e-mail dat er een standaard aanbod binnen KinderRijk is, bijvoorbeeld met betrekking tot
feedback en communicatie, waar de beroepskrachten aan deelnemen. Voor de vaste invalkracht is wel
beschreven dat zij zal deelnemen aan een pedagogisch-didactische training.
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1. Intake 
Ouders weten hoe het programma voor voor- en vroegschoolse educatie in elkaar zit.

2. Informatie en overdracht aan ouders 
Ouders weten wat hun kind doet op de voorschool.

3. Oudergesprekken en overdracht 
Ouders weten hoe het met de ontwikkeling van hun kind gaat.

4. Thuisstimulering en ontwikkelingsondersteuning 
Ouders weten wat zij thuis aan de ontwikkelingsstimulering kunnen doen en hoe zij dit kunnen
doen. Ouders worden hiertoe effectief gestimuleerd.

Ouders

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting De beroepskrachten hebben in januari 2017 een ouderanalyse gemaakt, waarin duidelijk wordt wat de
achtergrond van de ouders van de doelgroepkinderen is. Relatief veel kinderen hebben niet-
Nederlandstalige ouders. De nieuwsbrief voor ouders (bij elk thema) wordt daarom in het Engels en
het Nederlands uitgegeven. In het ouderbeleid is beschreven op welke manier ouders geïnformeerd
worden en hoe ouders betrokken worden bij de VVE. 

Bij het intakegesprek voor de VVE-groep vertellen de beroepskrachten aan ouders wat voorschoolse
educatie inhoudt, en wat er van ouders wordt verwacht. Ongeveer twee keer per jaar wordt er een
ouderavond georganiseerd, speciaal voor de ouders van de VVE-groep. De vaste beroepskracht vertelt
dat de meest recente ouderavond specifiek over VVE ging. De ouderavonden worden vrij goed
bezocht: ongeveer twee derde van de ouders was aanwezig.

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Ouders weten wat hun kind doet op de voorschool door middel van de dagelijkse overdracht, het
ophangen van foto's van de activiteiten, en ook hebben ouders de gelegenheid om mee te doen aan de
spelinloop aan het begin van de dag. De vaste beroepskracht vertelt dat ongeveer de helft van de
ouders ook echt tijdens de spelinloop blijft om (kort) te spelen met zijn/haar kind. Bij uitstapjes en
afsluiten van een thema worden ouders uitgenodigd. Ook wordt er voor elk kind een groeiboek
bijgehouden, waarin ouders ook kunnen zien en lezen wat hun kind heeft gedaan.

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Elk half jaar worden ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. In het gesprek bespreken de
beroepskrachten hoe het gaat met de ontwikkeling van het kind. Daarbij worden de gegevens uit KIJK!
gebruikt. Ouders krijgen ook een overzicht van de registratie (in KIJK!) van hun kind mee. De
beroepskrachten maken een altijd een kort verslag van het gesprek.

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Bij elk thema krijgen ouders een nieuwsbrief mee, waarin onder andere tips en ideeën staan over welke
ontwikkelingsgerichte activiteiten zij zelf met hun kind kunnen doen. De vaste beroepskracht vertelt
dat hiervoor niet de standaard nieuwsbrief van de VVE-methode wordt gebruikt, maar dat zij zelf een
nieuwsbrief samenstellen. De nieuwsbrieven worden persoonlijk aan de ouders overhandigd, zodat de
beroepskrachten ook ouders erop kunnen wijzen en een mondelinge toelichting kunnen geven. De vaste
beroepskracht vertelt dat zij de indruk heeft dat veel ouders geen ondersteuning nodig hebben bij de
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ontwikkelingsstimulering van hun kind.
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1. Afstemming met basisschool 
De voor- en vroegschool werken zoveel mogelijk vanuit één integrale visie, zoals beschreven in
de beleidsnota 'Ontwikkelkansen voor alle Amsterdamse peuters'.

2. Overdracht naar basisschool 
Voor alle kinderen die doorstromen van de voorschool naar de basisschool vindt er een
overdracht plaats, waarbij in ieder geval de ontwikkeling op de vier ontwikkeldomeinen zoals
beschreven door SLO aan de orde komt. Indien er sprake is van zorg dan vindt er een
overdrachtsgesprek plaats.

Aansluiting bij basisschool

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Het kinderdagverblijf werkt samen met de school Kindercampus Zuidas. Samen met een locatie voor
buitenschoolse opvang zijn beide in één gebouw gehuisvest. Vanaf de oprichting van de school (en het
kinderdagverblijf) is er al een intensieve samenwerking. De school werkt met hetzelfde VVE-
programma als het kinderdagverblijf. 
Kindercampus Zuidas is een relatief jonge locatie en er loopt een traject waarin onder andere
visiegesprekken gevoerd worden, waarbij ook beroepskrachten en leerkrachten aanwezig zijn. In deze
gesprekken wordt onder andere een gezamenlijke visie op leren, ontwikkelen en samenwerken
ontwikkeld. Twee keer per jaar vindt er een VVE-overleg plaats met alle betrokkenen van de
voorschool en de basisschool. Ook is er onderlinge uitwisseling waarbij leerkrachten bijvoorbeeld op
bezoek gaan om de praktijk van de beroepskrachten te bekijken. Ook is er overleg om diverse
structuren aan elkaar aan te passen, zodat de overgang van voorschool naar basisschool voor de
kinderen makkelijk verloopt.

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting De meeste kinderen van het kinderdagverblijf stromen door naar de basisschool Kindercampus Zuidas,
maar er stromen ook geregeld kinderen door naar andere basisscholen. De school werkt niet met het
observatieprogramma KIJK!. Bij de overdracht van een kind vindt er altijd een gesprek plaats tussen
kinderdagverblijf en basisschool. Het kinddossier wordt aan de ouders meegegeven en de
beroepskrachten stimuleren ouders om het dossier aan de basisschool door te geven. De vaste
beroepskracht vertelt dat ze van de basisschool heeft gehoord dat het dossier vrijwel altijd aan de
basisschool wordt doorgegeven. 

Als er zorgen zijn over een kind, wordt er een extra vroege overdracht gepland. Ongeveer zes maanden
voordat een kind naar de basisschool gaat, wordt er dan contact opgenomen. Kinderen over wie zorgen
bestaan, worden ook al structureel in het zorgoverleg met de basisschool besproken.
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Gebruikte bronnen
- Inspectiebezoek 
- Gesprek met een van de vaste beroepskrachten 
- Dag/weekplanning, ingezien tijdens het inspectiebezoek 
- Nieuwsbrief bij het thema 'Wat heb jij aan vandaag?', ingezien tijdens het inspectiebezoek 
- Afschriften diploma's, VVE-certificaten en taalcertificaten, ontvangen op 26 juli en 8 augustus 2017 
- Organisatiegesprek (met de directeur kindcentra, de scholings- en opleidingscoördinator, de locatiemanager en een
beroepskracht) 
- Ouderanalyse en Ouderbeleid VVE Kindercampus Zuidas, januari 2017, al in het bezit van de inspectie kinderopvang 
- Inhoudelijk verslag ten behoeve van aanvraag Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen 2016 
- Scholingsplan KinderRijk, versie 15 februari 2017, ontvangen op 28 maart 2017 
- Overzicht opleidingen IKC Zuidas 2016/2017, ontvangen op 26 juli 2017 
- Jaarwerkplan VVE Voor- en vroegschoolse educatie 2016-2017 Kindercampus Zuidas, al in het bezit van de inspectie
kinderopvang
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naam voorziening : Kindercampus Zuidas kinderdagopvang

KvK-vestigingsnummer : 000030465990

website : http://www.kinderrijk.nl

aantal kindplaatsen : 64

gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

naam houder : KinderRijk B.V.

adres houder : Postbus 2027

postcode en plaats : 1180 EA Amstelveen

KvK-nummer : 34321110

website : www.kinderrijk.nl

naam GGD : GGD Amsterdam - Inspectie kinderopvang

postadres : Postbus 2200

postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

telefoonnummer : 020 555 55 75

onderzoek uitgevoerd door : Mw. H. Warga-Werkhoven

naam : Gemeente Amsterdam

postadres : Amstel 1

postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

datum inspectiebezoek : 21-06-2017

opstellen concept inspectierapport : 03-08-2017

zienswijze houder : 23-08-2017

vaststellen inspectierapport : 24-08-2017

verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 24-08-2017

verzenden inspectierapport naar gemeente : 24-08-2017

openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening

opvanggegevens

gegevens houder

Gegevens toezicht

gegevens toezichthouder (GGD)

gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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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 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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