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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 9 maart 2017 is op grond van artikel 1.62, derde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een incidenteel onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of de verzochte uitbereiding van 62
naar 78 kindplaatsen, redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving. Ten behoeve van het onderzoek heeft de afdeling Kwaliteit van KinderRijk op 3 maart 2017
documenten toegestuurd.

Beschouwing
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. 

KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring is gevestigd in een gebouw waarin ook de halve-dagopvang Asserring (HDO)
en buitenschoolse opvang (BSO) Asserring gevestigd is. Het KDV heeft een eigen voordeur, de HDO en de BSO
hebben samen een andere voordeur en een eigen adres. De drie afdelingen maken gebruik van een gezamenlijke
tuin die in de zomer van 2016 opnieuw is ingericht als natuurtuin. 

Op de vestiging is een vast team van beroepskrachten werkzaam dat wordt aangestuurd door een
locatiemanager die tevens de HDO en de BSO onder haar hoede heeft. 

Het kinderdagverblijf bestaat sinds een recente wijziging uit vier verticale groepen. In totaal kunnen er in die vier
groepen 62 kinderen worden opgevangen. Voor een wijziging van het aantal kindplaatsen van 62 naar 78
kindplaatsen is een aanvraag ingediend. Indien de wijziging kan plaatsvinden zal in de sinds de vorige wijziging
leegstaande ruimte van het KDV de HDO gevestigd worden, die bestaat uit zestien kinderen in de leeftijd van 2 tot
4 jaar. Deze groep is qua aantal en leeftijd gelijk aan de peutergroep die voorheen in die groepsruimte zat. 

Indien de wijziging kan plaatsvinden, zullen de HDO-activiteiten worden ondergebracht bij het KDV; dit betekent
dat de houder de bestaande HDO-vestiging dient te laten uitschrijven uit het Nederlands Handelsregister.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 62 naar 78 kindplaatsen.
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 met ingang van 18 april 2017 op te nemen in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
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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 aanvullend plan opgesteld: de pedagogische werkwijze. 

In de pedagogische werkwijze is de werkwijze, de maximale omvang van de stamgroepen en de leeftijdsopbouw
opgenomen zoals die zullen zijn indien de wijziging zal plaatsvinden en de halve-dagopvanggroep (hierna: HDO-
groep) in het pand van het kinderdagverblijf gehuisvest zal zijn. Omdat de overige vier groepen
dagopvanggroepen zijn, wordt in enkele hoofdstukken apart de gang van zaken in de HDO-groep beschreven,
namelijk het gedeelte over de dagindeling en het activiteitenprogramma. Andere onderdelen zijn geschreven voor
alle groepen. 

Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30 tot 18.30 uur. De openingstijden van de HDO-groep zullen hetzelfde
blijven als nu, namelijk van 8.00 tot 13.00 uur. De werkwijze van de HDO-groep verschilt op sommige punten
van die van de KDV-groepen. De leidinggevende verklaart dat de kinderen van het kinderdagverblijf rond 13.00
uur geen gebruik zullen maken van de centrale hal, zodat zij geen last hebben van de kinderen van de HDO die al
halverwege de dag worden opgehaald. 

In het beleidsplan staat ook beschreven hoe de beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund
door andere volwassenen. Het kantoor van de leidinggevende van zowel de HDO als het KDV bevindt zich in het
pand van het KDV. Zij zal directer de HDO-groep kunnen aansturen en ondersteunen. Op het KDV zijn ook een
gastvrouw en een groepshulp aanwezig. Deze zullen nu ook de HDO-groep kunnen ondersteunen. De
leidinggevende licht tijdens het inspectiebezoek toe, dat de HDO-groep na de wijziging deel zal gaan uitmaken van
de themagroepen zoals sinterklaas, Kerst en Pasen, waardoor het werk beter verdeeld wordt en zij niet alles zelf
hoeven te organiseren. 

Het beleidsplan voldoet ook aan de overige voorwaarden.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogische werkwijze KinderRijk kinderdagverblijf en halve dagopvang Asserring, versie 2 maart 2017 (per e-
mail ontvangen op 3 maart 2017) 
- Inspectieonderzoek 
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Personeel en groepen

Het kinderdagverblijf bestaat sinds de laatste wijziging, daterend van 9 januari 2017, uit vier verticale groepen
waarin in totaal dagelijks maximaal 62 kinderen worden opgevangen. De halve-dagopvang, die in het
naastgelegen pand is gevestigd, bestaat uit één horizontale groep voor 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. 

Vóór bovengenoemde wijziging bestond het kinderdagverblijf uit vijf groepen: een babygroep, een peutergroep en
drie verticale groepen. De ruimte die momenteel leegstaat, was voorheen de peutergroep bestaande uit zestien
kinderen. KinderRijk is voornemens om in die ruimte de HDO-groep op te vangen, dus weer zestien peuters. Aan
de groepssamenstelling, de beroepskrachten die op elke groep worden ingezet en de werkwijze omtrent opvang
in groepen en beroepskracht-kind-ratio zal niets veranderen.

Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 25 november 2016 bij het kinderdagverblijf en van 9 september
2016 bij de halve-dagopvang is beoordeeld dat de vaste beroepskrachten en de vaste invallers in het bezit zijn
van een geldige verklaring omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 25 november 2016 bij het kinderdagverblijf en van 9 september
2016 bij de halve-dagopvang is beoordeeld dat de vaste beroepskrachten en de vaste invallers beschikken over
een passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen
De wijziging van het aantal stamgroepen houdt in dat er vijf stamgroepen zullen zijn: 
- in de groep Tommie worden maximaal vijftien kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen; 
- in de groep Pino worden maximaal vijftien kinderen van 0 tot 4 jaar; 
- in de groep Ieniemienie worden maximaal zestien kinderen van 0 tot 4 jaar; 
- in de groep Bert en Ernie worden maximaal zestien kinderen van 0 tot 4 jaar; en 
- in de groep Koekiemonster worden maximaal zestien kinderen van 2 tot 4 jaar. 

De groep Koekiemonster is geopend van 8.00 tot 13.00 uur, de andere vier groepen zijn geopend van 7.30 tot
18.30 uur. 

De overige voorwaarden zijn in eerder genoemde inspectierapporten beoordeeld.

Beroepskracht-kind-ratio
De voorwaarden omtrent de beroepskracht-kind-ratio zijn in voornoemde onderzoeken beoordeeld. Aan de
werktijden en de inzet van het personeel zal niets veranderen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de leidinggevende (tijdens inspectiebezoek) 
- Inspectierapport "KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring - Incidenteel onderzoek 25-11-2016" 
- Inspectierapport "KinderRijk Halve-dagopvang Asserring - Jaarlijks onderzoek 09-09-2016" 
- Inspectierapport "KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring - Jaarlijks onderzoek 25-11-2016" 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk kinderdagverblijf en halve dagopvang Asserring, versie 2 maart 2017 (per e-
mail ontvangen op 3 maart 2017) 
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd met behulp van de digitale
Risicomonitor. De ruimte waar de HDO-groep gehuisvest zal worden, is geïnventariseerd als groepsruimte voor
zestien kinderen van 2 tot 4 jaar. Er zal derhalve niets veranderen aan de risico's en er is geen aanpassing nodig
in het plan van aanpak. De houder dient erop toe te zien, dat de beroepskrachten van de HDO op de hoogte zijn
van het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het KDV, waarbij met name het binnenmilieu in de groepsruimte van
de toekomstige Koekiemonsters een belangrijk aandachtpunt is. 

In de toekomst worden waarschijnlijk klapramen aangebracht in deze ruimte, maar hiervoor is men afhankelijk
van de gemeente. Met klapramen is de temperatuur in de binnenruimte beter te regelen dan met een deur die op
een kier moet, dus dit is wel wenselijk.

Vierogenprincipe
De opvang is op zodanige wijze georganiseerd dat de beroepskracht de werkzaamheden uitsluitend kan
verrichten terwijl zij gezien of gehoord wordt door een andere volwassene. Zo worden de kinderen bijvoorbeeld '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. In de middag zullen gewoonlijk 3plus-activiteiten plaatsvinden in
de ruimte van de halve-dagopvanggroep. Overige afspraken om gezien of gehoord te kunnen worden te
waarborgen, zijn bijvoorbeeld om de deur naar de centrale hal zo vaak mogelijk open te zetten, en dat er nooit
maar één beroepskracht wordt ingezet op een groep.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de leidinggevende (tijdens inspectiebezoek en telefonisch, d.d. 23 maart 2017) 
- Document: "Aandacht voor luchtkwaliteit - Plan gebruik KDV Asserring groepsruimte; Ieniemienie, Tommie en
Bert en Ernie" (reeds in bezit) 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De HDO-groep zal gehuisvest worden in de groepsruimte die voorheen gebruikt werd door de peutergroep van
het KDV. Hier werden toen, en zullen nu weer, zestien kinderen worden opgevangen. In eerdere onderzoeken is
beoordeeld dat de ruimte groot genoeg is voor het aantal op te vangen kinderen. 

De HDO-groep zal zijn eigen inventaris meenemen naar de nieuwe groepsruimte. In eerdere jaarlijks onderzoeken
van de HDO is beoordeeld dat de ruimte passend was ingericht voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen. In de nieuwe situatie zal dit ook weer het geval zijn.

Buitenspeelruimte
De buitenruimte wordt in de huidige situatie gebruikt door de vier groepen van het KDV, de HDO-groep en de drie
groepen van de buitenschoolse opvang. In de beoogde situatie zal dit niet veranderen. De buitenruimte heeft een
totale oppervlakte van 2071 m² en is ruim voldoende voor het aantal op te vangen kinderen. De buitenruimte is
in de zomer van 2016 opnieuw ingericht tot natuurtuin. Er is onder andere een zandbak, een waterbaan en een
buitenbox voor de baby's. Daarnaast vertelt een beroepskracht dat er voldoende los speelmateriaal aanwezig is
zoals fietsen. Het kindercentrum kan te allen tijde gebruikmaken van de buitenruimte.

Gebruikte bronnen:
- Inspectierapport "KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring - Incidenteel onderzoek 25-11-2016" 
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de leidinggevende (tijdens inspectiebezoek)
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Pedagogisch beleidsplan

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende
visie op de omgang met kinderen is beschreven.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de (spel)activiteiten
die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe beroepskrachten bij
hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het beleid ten
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
het vierogenprincipe is vormgegeven.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren
en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke
wijze zij daarbij ondersteund worden.

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 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. 
Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een overeengekomen
periode in één andere stamgroep opgevangen.
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
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Veiligheid en gezondheid
 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

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.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

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.
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.

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.
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede
begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.
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 aangrenzend aan het kindercentrum.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring
KvK-vestigingsnummer : 000016263111
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 62
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 : 09-03-2017
Opstellen concept inspectierapport : 23-03-2017
Zienswijze houder : 27-03-2017
Vaststellen inspectierapport : 27-03-2017
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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