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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 28 februari 2017 is een incidenteel onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de kwaliteitseisen beoordeeld
die samenhangen met een uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 47 naar 64. Hiervoor heeft de houder op
23 januari 2017 een verzoek ingediend bij de gemeente Amsterdam. 

Het onderzoek bestaat uit een bezoek aan de locatie, verschillende telefoongesprekken met de locatiemanager
en op 10, 13 en 14 maart 2016 heeft de toezichthouder per e-mail documenten ontvangen die onderdeel zijn
van het onderzoek.

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. 

Kindercampus Zuidas buitenschoolse opvang 
KinderRijk BSO Kindercampus Zuidas is onderdeel van het Integraal Kindcentrum Kindercampus (IKC) Zuidas en
bestaat uit een openbare basisschool en door KinderRijk verzorgde kinderdagopvang. Het IKC is in augustus 2014
gestart en het aantal leerlingen dat de school bezoekt groeit. Hierdoor is er ook meer vaag naar buitenschoolse
opvang. Momenteel bestaat de BSO uit twee groepen, Wolk 1 op de benedenverdieping en Wolk 2 op de
bovenverdieping. In deze groepen worden per dag maximaal 40 kinderen tussen de 4 en de 13 jaar opgevangen.
Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag wil de houder het aantal kindplaatsen uitbreiden en een derde
groep starten. Aanvankelijk zullen er in de nieuwe groep maximaal tien kinderen worden opgevangen. Wanneer de
vraag verder toeneemt kan de groep tot twintig kinderen worden uitgebreid. De toezichthouder heeft in dit
onderzoek beoordeeld of de wijziging kan worden doorgevoerd.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 47 naar 64. Uit het
onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de
kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de daaruit
voortvloeiende regelgeving. De toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan -
positief te besluiten op het wijzigingsverzoek en dit op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Voor de kindercentra van KinderRijk is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Aanvullend wordt voor
iedere locatie specifiek een pedagogische werkwijze opgesteld. In verband met de uitbreiding van het aantal
kindplaatsen is de werkwijze van de basisgroepen in de werkwijze aangepast. 

Over de werkwijze van de groepen is nu in het beleid opgenomen dat de buitenschoolse opvang zal bestaan uit
drie basisgroepen; Wolk/Cloud 1, 2 en 3. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen in twee basisgroepen
opgevangen omdat de basisgroepen Wolk/Cloud 2 en 3 structureel worden samengevoegd tot één (nieuwe)
basisgroep. Verder is beschreven dat de basisgroepen aan het begin van de opvang en tijdens het eten
samenkomen in de basisgroepsruimte maar dat daarna de kinderen gebruik kunnen maken van verschillende
ruimtes in het (school)gebouw.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan, versie 21-2-2017 (ontvangen op 10 maart 2017) 
- Inspectie onderzoek
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Personeel en groepen

De buitenschoolse opvang bestaat uit twee basisgroepen en zal worden uitgebreid met één basisgroep namelijk
Wolk/Cloud 3. De nieuwe groep is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar. In het begin zal Wolk/Cloud 3 alleen op
maandag, dinsdag en donderdag worden geopend voor maximaal tien kinderen. Op woensdag en vrijdag zullen de
groepen Wolk/Cloud 2 en 3 worden samengevoegd. Het team zal bestaan uit zes vaste beroepskrachten,
waarvan er twee al werkzaam waren tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van september 2016.

Verklaring omtrent het gedrag
Het team zal bestaan uit zes vaste beroepskrachten. Alle beroepskrachten beschikken over een geldige verklaring
omtrent het gedrag (VOG). De beroepskrachten die sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst zijn
getreden hebben de VOG voor aanvang van de werkzaamheden overgelegd, en de VOG was op dat moment niet
ouder dan 2 maanden.

Passende beroepskwalificatie
Het team zal bestaan uit zes vaste beroepskrachten en zij beschikken allemaal over een passende
beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang bestaat uit twee basisgroepen en zal worden uitgebreid met een derde basisgroepen: 
- Wolk/Cloud 1 is voor maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar; 
- Wolk/Cloud 2 is voor maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar; en 
- Wolk/Cloud 3 is voor maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

Op woensdag en vrijdag vormen de kinderen van Wolk/Cloud 2 en 3 één basisgroep. 
Eén kind is (tijdelijk) geplaatst in twee basisgroepen (Wolk/Cloud 2 en 3). Ouders hebben hiervoor (vooraf)
schriftelijk toestemming gegeven.

Beroepskracht-kind-ratio
Het team bestaat uit zes vaste beroepskrachten, dat is voldoende voor het aantal kinderen dat per 1 april 2017
zal worden opgevangen op de Buitenschoolse opvang. Bij vakantie, ziekte en verlof kan gebruik worden gemaakt
van (vaste) invalkrachten van de invalpool van KinderRijk. 

De beroepskrachten hebben tijdens schooldagen de volgende werktijden: van 14:00 uur tot 18:00 uur en van
14:00 uur tot 18:30 uur; zij pauzeren niet. Tijdens schoolvrije dagen werken de beroepskrachten van 8.15 tot
17.30 uur of van 9.00 tot 18.30 uur. Zij pauzeren dan beurtelings 45 minuten. Met deze werktijden zal er
redelijkerwijs worden voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met locatiemanager 
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 13 maart 2017) 
- Afschriften beroepskwalificaties (ontvangen op 13 maart 2017) 
- Overzicht van beroepskrachten die zullen worden ingezet vanaf 1 april 2017 (ontvangen op 10 maart 2017) 
- Plaatsingslijsten van 1 april 2017 (ontvangen op 10 maart 2017) 
- Inspectieonderzoek 
- Rapport jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 9 september 2016
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De locatiemanager heeft, voor de ruimtes die in gebruik zullen worden genomen door Wolk/Cloud 3, op 13
december 2016 met behulp van de digitale Risicomonitor de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
uitgevoerd voor de leeftijd 4-8 jaar. De ruimtes die in gebruik worden genomen zijn bijna identiek aan de
(groeps)ruimtes die al in gebruik zijn bij de andere basisgroepen. Naar aanleiding van de inventarisaties zijn in een
actieplan een aantal maatregelen opgenomen die nog moeten worden uitgevoerd. 

Het plan van aanpak veiligheid en gezondheid bestaat uit maatregelen die zijn beschreven in de risico-
inventarisaties, locatiespecifieke werkafspraken (huis- en groepsregels) en algemene protocollen die zijn
opgesteld door KinderRijk. Deze werkafspraken zijn in mappen op twee groepsruimtes van de locatie terug te
vinden. Elke groep heeft een calamiteitenmap met daarin 'de locatieinformatie' waarin specifieke afspraken voor
de locatie te vinden zijn. Bijna elke maand vindt er een werkoverleg plaats waarin onder andere het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt besproken.

Gebruikte bronnen:
- Risico-inventarisatie veiligheid, d.d. 13 december 2016 (ontvangen op 10 maart 2017) 
- Risico-inventarisatie gezondheid, d.d. 13 december 2016 (ontvangen op 10 maart 2017) 
- Plan van aanpak:' werkinstructies veiligheid, gezondheid en hygiëne versie 30-10-2016', 'Locatieinformatie
Kindercampus Zuidas KDV, HDO en BSO' versie 8-3-2017 (ontvangen op 10 maart 2017) 
- Rapport jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 9 september 2016
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van twee groepsruimtes en aangrenzende speelhallen op de begane
grond en op de eerste verdieping. Voor de uitbreiding zal op de eerste verdieping nog een groepsruimte met
aangrenzende speelhal in gebruik worden genomen. De ruimtes worden tijdens schooltijd ook gebruikt door de
kinderen van de basisschool. 
De drie groepsruimtes hebben ieder een oppervlakte van 41,9 m² en de speelhallen hebben ieder een oppervlakte
van 56,4 m², waarvan 41,9 m² als verblijfsruimte kan worden gerekend. In totaal is hiermee 251,4 m²
speelruimte beschikbaar. Dit is voldoende voor de opvang van maximaal 64 kinderen. 

De locatiemanager verklaart dat de ruimtes die nieuw in gebruik zullen worden genomen op eenzelfde wijze zullen
worden ingericht als de ruimtes die al in gebruik zijn, met dien verstande dat het speelmateriaal zal worden
aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Tijdens eerdere inspectieonderzoeken is geconstateerd dat de
groepsruimtes met (speel)hoeken zijn ingericht; bijvoorbeeld een bouwhoek met constructiemateriaal, een
leeshoek met banken met strips en boeken en een poppenhoek met poppen, poppenbedje en poppenkleren. Ook
is er voldoende knutselmateriaal in de groepen aanwezig.

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt voor het buiten spelen gebruik van het schoolplein. Volgens de getoonde
plattegrond heeft het schoolplein een oppervlakte van 700 m² en is daarmee ruim voldoende voor de opvang van
64 kinderen. De buitenruimte is deels een natuurspeeltuin met een speeltoestel. Een ander deel van de
buitenruimte is vooral ingericht voor (bal)spellen.

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond IKC Zuidas (d.d. 24 februari 2014) 
- Rapport incidenteel onderzoek d.d. 16-11-2015 
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid
 

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.

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 na 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 op dat moment niet ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in basisgroepen.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de ouder daarvoor
vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode.

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is.
Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten
ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 uur en na
16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
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 heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
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.
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Accommodatie en inrichting
 

 

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 : Kindercampus Zuidas buitenschoolse opvang
KvK-vestigingsnummer : 000030465990
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 47
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. M. Isaac

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 28-02-2017
Opstellen concept inspectierapport : 21-03-2017
Zienswijze houder : 28-03-2017
Vaststellen inspectierapport : 28-03-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 29-03-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 29-03-2017

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