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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Onderzoeksopzet 
Op 31 oktober 2016 is op grond van artikel 1.62, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onderzoek na aanvraag uitgevoerd in verband met het samengaan van KinderRijk
Buitenschoolse Opvang B.V. en KinderRijk Dagopvang B.V. in KinderRijk B.V. In dit onderzoek is beoordeeld in
hoeverre de vestiging redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in de wet- en regelgeving zal gaan
voldoen. Het oordeel is gebaseerd op door de organisaties toegestuurde documenten en de actuele kwaliteit op
de locatie. De organisatie heeft de aanvraag gedaan voor maximaal 80 kindplaatsen. Dit is tien meer dan
waarmee de vestiging op dit moment geregistreerd staat. 

Dit onderzoek is gecombineerd met het jaarlijks onderzoek. De resultaten hiervan zijn in een ander
onderzoeksrapport opgenomen. 

Overname, maar toch nieuwe vestiging 
KinderRijk Dagopvang B.V. heeft op 29 september 2016 een aanvraag tot exploitatie voor de vestiging gedaan.
De organisatie is voornemens om alle soorten voorzieningen, zowel dagopvang als buitenschoolse opvang in één
B.V. op te nemen. De naam van de organisatie en rechtspersoon wordt op dat moment gewijzigd naar KinderRijk
B.V. De managementstructuur, de bevoegdheden en de beleidsvoering blijft bij deze overname volledig gelijk. 

Voor enkele van de voorzieningen voor buitenschoolse opvang, waaronder deze, is het, ondanks dat er feitelijk
wel sprake is van een overname van de buitenschoolse opvang, niet mogelijk om het KvK-vestigingsnummer
over te dragen aan de nieuwe houder. Reden hiervoor is dat van deze houder al een voorziening voor
kinderopvang is geregistreerd op hetzelfde adres, namelijk het kinderdagverblijf. Het is niet mogelijk om twee
vestigingen voor kinderopvang van één rechtspersoon op hetzelfde adres in het Handelsregister op te nemen. Dit
betekent dat de bestaande vestiging wordt uitgeschreven uit het Nederlands Handelsregister (NHR), en dat de
buitenschoolse opvang onder het vestigingsnummer van het kinderdagverblijf wordt ondergebracht. Omdat het
LRKP-nummer is verbonden aan het KvK-vestigingsnummer, heeft dit tot gevolg dat het LRKP-nummer niet
behouden kan blijven. Om deze reden is voor deze vestiging geen onderzoek na aanvraag tot overname
uitgevoerd, maar een onderzoek ten behoeve van een nieuwe aanvraag.

Beschouwing
De organisatie KinderRijk 
KinderRijk is een organisatie met veertien locaties voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in
Amsterdam en Amstelveen. Daarnaast heeft KinderRijk zestien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van
4 tot 12 jaar en acht halve-dagopvanglocaties voor kinderen van 2 tot 4 jaar in Amstelveen en Amsterdam. Elke
vestiging van KinderRijk staat onder leiding van een locatiemanager die verantwoordelijk is voor de inzet van
personeel en het opstellen en implementeren van locatiespecifiek beleid. De locatiemanager kan in voorkomende
situaties een beroep doen op de aandachtsfunctionarissen binnen KinderRijk. Er is zowel een klachtencoördinator
als een vertrouwenspersoon aangesteld voor de hele organisatie. De functie van vertrouwenspersoon wordt
bekleed door de bedrijfsmaatschappelijk werker. De functie van klachtencoördinator wordt door twee personen
van de afdeling klantrelaties bekleed. 

KinderRijk buitenschoolse opvang Laan Rozenburg Michiel de Ruyter 
De locatie KinderRijk BSO Laan Rozenburg Michiel de Ruyter (MdR) is sinds 2 juni 2009 in exploitatie. Het
kindercentrum heeft zeventig kindplaatsen, en is gevestigd in brede school Michiel de Ruyter. Er zijn vier
basisgroepen: de groepen Dolfijnen, Schildpadden en Poema's waar kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar worden
opgevangen, en de groep Barracuda's waar kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar worden opgevangen. 

Indien de uitbreiding kan plaatsvinden zal de basisgroep Barracuda’s opvang bieden aan maximaal dertig kinderen;
momenteel zijn dit er twintig. Om de opvang van deze extra kinderen te realiseren, zal er een extra
beroepskracht worden ingezet. De binnenruimtes die momenteel al door de Barracuda’s worden gebruikt, zullen
enigszins anders worden ingericht. 

Tijdens het jaarlijkse inspectieonderzoek d.d. 31 oktober 2016 en dit onderzoek na aanvraag zijn geen
overtredingen geconstateerd. 

Advies aan college van B&W
Uit dit onderzoek is gebleken dat de vestiging redelijkerwijs zal voldoen aan de kwaliteitseisen. De toezichthouder
adviseert om de aanvraag toe te wijzen en de voorziening vanaf 1 januari 2017 in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen op te nemen met tachtig kindplaatsen. Omdat er feitelijk sprake is van een
overname, adviseert de toezichthouder om tegelijkertijd BSO KinderRijk buitenschoolse opvang Laan Rozenburg
MdR met het LRKP-nummer 334752346 - die geregistreerd is op ditzelfde adres – per 1 januari 2017 uit te
schrijven uit het LRKP. 

Overigens zal de GGD ondanks de wijziging van registratie deze situatie verder behandelen als zijnde een
overname. Dit houdt onder andere in dat het geldende risicoprofiel ook aan deze vestiging wordt toegekend, en
niet de eerste twee jaar een volledig onderzoek wordt uitgevoerd.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

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

De inhoud van het pedagogisch beleidsplan en de pedagogische werkwijze is observeerbaar en duidelijk
beschreven. Over het waarborgen van de emotionele veiligheid is onder andere beschreven dat er wordt gezorgd
voor een duidelijke structuur en staat beschreven op welke wijze de beroepskrachten in hun communicatie
zorgen voor emotionele veiligheid. De persoonlijke en sociale competentie wordt gestimuleerd door kindvolgend
te werken, door het aanbieden van verschillende activiteiten en materialen, het stimuleren van de zelfstandigheid
van kinderen en de wijze waarop conflicten tussen kinderen worden opgelost. Met betrekking tot de overdracht
van normen en waarden is in het pedagogisch beleid opgenomen dat de beroepskrachten een voorbeeldfunctie
voor de kinderen hebben en dat er aandacht wordt besteed aan de omgang met elkaar. 

De toezichthouder heeft een conceptversie ontvangen van de pedagogische werkwijze, waarin de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroepen, zoals die zullen zijn indien de wijziging kan
plaatsvinden, zijn opgenomen. 
Zo staat beschreven dat de buitenschoolse opvang uit vier basisgroepen bestaat, maximaal tachtig kinderen zal
opvangen, dat in de groep de Barracuda’s op maandag, dinsdag en donderdag maximaal dertig kinderen zullen
worden opgevangen in plaats van twintig, en dat dan drie beroepskrachten worden ingezet. Ook zal de
leeftijdsindeling veranderen: op maandag, dinsdag en donderdag zullen er kinderen in de leeftijd van 8 tot en met
12 jaar worden opgevangen, terwijl dit nu op alle dagen kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar zijn.

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de locatiemanager (telefonisch, d.d. 9 december 2016) 
- Pedagogisch beleid KinderRijk (versie juni 2013, ontvangen op 20 januari 2014) 
- Concept pedagogische werkwijze KinderRijk Buitenschoolse opvang Laan Rozenburg MdR versie december
2016, (per e-mail ontvangen op 7 december 2016) 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk Buitenschoolse opvang Laan Rozenburg MdR , versie januari 2016
(geraadpleegd via kinderrijk.nl op 9 december 2016) 
- Jaarlijks inspectieonderzoek (d.d. 31 oktober 2016) 
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Personeel en groepen

De geplande uitbreiding houdt in dat de groep Barracuda’s op maandag, dinsdag en donderdag tien kinderen extra
zal gaan opvangen. Op die dagen zal dan een extra beroepskracht worden ingezet. De locatiemanager verklaart,
dat KinderRijk hiervoor drie beroepskrachten op het oog heeft die al werkzaam zijn bij de organisatie. Gesprekken
zullen gevoerd worden wanneer zeker is dat de uitbreiding van zeventig naar tachtig kindplaatsen kan
plaatsvinden. Tevens is afgesproken dat er pas meer dan twintig kinderen in de Barracuda’s zullen worden
opgevangen als de extra beroepskracht daadwerkelijk kan worden ingezet.

Verklaring omtrent het gedrag
KinderRijk Dagopvang B.V. heeft een verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen (VOG RP) van 23 juni 2016.
De aanvraag is gedaan op 29 september 2016, dus de VOG RP is drie maanden en zes dagen voor de
aanvraagdatum afgegeven. De organisatie heeft echter verzocht om pas na naamswijziging een nieuwe VOG RP
aan te vragen zodat er niet aan kan worden getwijfeld dat de VOG ook geldig is voor de organisatie na 1 januari
2017. De organisatie heeft in de afgelopen jaren regelmatig en tijdig een nieuwe VOG RP aangeleverd, wegens
verhuizingen en de start van nieuwe locaties. De VOG RP zal onverwijld na de naamswijziging worden
aangevraagd en aan de toezichthouder worden verzonden. Om deze reden acht de toezichthouder het geen
risico voor de kwaliteit dat de VOG die bij de aanvraag is overgelegd ouder is dan twee maanden.

Opvang in groepen
Bij uitbreiding van het aantal kindplaatsen zal de buitenschoolse opvang blijven bestaan uit vier basisgroepen: 
- in de groep Dolfijnen worden maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar opgevangen; 
- in de groep Schildpadden worden maximaal tien kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar opgevangen; 
- in de groep Poema's worden maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar opgevangen; en 
- in de groep Barracuda's worden op woensdag en vrijdag maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 7 tot en
met 12 jaar opgevangen, en op maandag, dinsdag en donderdag maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 8 tot en
met 12 jaar. 

Op woensdag worden de groepen Dolfijnen en Poema's samengevoegd tot één basisgroep met maximaal twintig
kinderen. Op vrijdag worden de groepen Poema's en Barracuda's van 12.00 tot 14.30 uur samengevoegd, na
14.30 uur zijn er weer vier aparte basisgroepen. Het samenvoegen geldt niet voor de groep Schildpadden; dit
blijft dagelijks een eigen groep van maximaal tien kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Jaarlijks inspectieonderzoek (d.d. 31 oktober 2016) 
- Concept pedagogische werkwijze KinderRijk Buitenschoolse opvang Laan Rozenburg MdR versie december
2016, (per e-mail ontvangen op 7 december 2016) 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk Buitenschoolse opvang Laan Rozenburg MdR , versie januari 2016
(geraadpleegd via kinderrijk.nl op 9 december 2016) 
- VOG RP van de houder (d.d. 23 juni 2016, ontvangen op 28 juni 2016) 
- Verklaringen van de directeur (op 27 oktober 2016)

KinderRijk buitenschoolse opvang Laan Rozenburg MdR - Onderzoek na aanvraag 31-10-2016 6/10



Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang beschikt over vier groepsruimtes, een speellokaal en een atelier. Uit de aangeleverde
plattegronden en ruimtestaten blijkt dat er in totaal 357,9 m² aan binnenspeelruimte beschikbaar is. Dit is ruim
voldoende voor de opvang van tachtig kinderen. 

De ruimtes zijn passend en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen
ingericht. In de groepsruimte van de Barracuda's staat een naaimachine, een computer en diverse boeken en
gezelschapsspellen. Tevens is er een breed assortiment aan knutselmateriaal aanwezig, waaronder klei,
speksteen, linoleum, leer en materiaal waarmee de kinderen zelf kaarsen kunnen maken. De ruimte zal iets
anders ingericht worden en het atelier zal intensiever gebruikt worden. 

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang beschikt over een ruime, toegankelijke en aangrenzende buitenspeelruimte, namelijk
het schoolplein rondom de basisschool. Er is geen plattegrond aangeleverd, maar het is duidelijk zichtbaar dat de
buitenruimte voldoende oppervlakte heeft voor de opvang van tachtig kinderen. 

De buitenspeelruimte is passend en in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen ingericht.
Aan de zijkant van de school is een schoolplein met een grote houten boot waar de kinderen op kunnen klimmen
en met daaromheen zand en boomstammen. Ook is er een zandbak en staan er rekstokken. Vooral de jongere
kinderen maken gebruik van dit deel van de buitenspeelruimte. Aan de achterkant van het gebouw is ook een
schoolplein waar voornamelijk de oudere kinderen spelen. Hier bevindt zich een voetbalkooi, een tafeltennistafel
en een klimtoestel.

Gebruikte bronnen:
- Document “Toelichting plattegronden BSO ROZ MdR” (per e-mail ontvangen op 7 december 2016) 
- Document “Plattegrond eerste verdieping” (per e-mail ontvangen op 7 december 2016) 
- Document “Plattegrond begane grond” (per e-mail ontvangen op 7 december 2016) 
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

Pedagogisch beleidsplan

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang
met kinderen is beschreven.
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze
waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de
ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en
waarden aan kinderen plaatsvindt.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen
hun basisgroep verlaten.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun
werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het
gebruikmaken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college
van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
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 na 1 maart 2013.

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.

Binnenspeelruimte

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

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk buitenschoolse opvang Laan Rozenburg MdR
KvK-vestigingsnummer : 000000000000
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 70
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : KinderRijk Dagopvang 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 : 31-10-2016
Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2016
Zienswijze houder : 15-12-2016
Vaststellen inspectierapport : 15-12-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 16-12-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-12-2016

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.

P.m.
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