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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 23 februari 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 onderzocht, namelijk de
kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, aan de beroepskracht-
kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht. De
kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld.

Beschouwing
De organisatie 
KinderRijk is een organisatie met zestien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot 12 jaar, 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. 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. 

De locatie 
KinderRijk Kinderdagverblijf Boechorststraat bestaat uit zes stamgroepen, namelijk drie babygroepen waarin
maximaal negen baby's in de leeftijd van nul tot twee jaar worden opgevangen, twee peutergroepen waarin
maximaal veertien kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar worden opgevangen en één verticale groep waarin
maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar worden opgevangen. Vanwege een terugloop van het
aantal kinderen is het kinderdagverblijf het afgelopen jaar gekrompen van acht naar zes stamgroepen. Op de
locatie is een vast team van beroepskrachten werkzaam. De locatie wordt aangestuurd door een locatiemanager
die vier dagen per week op de locatie aanwezig is. Sinds januari 2017 worden op de locatie drie keer per week
warme maaltijden aangeboden. 

Oudercommissie 
Op 27 maart 2017 heeft is een telefoongesprek gevoerd met de voorzitter van de oudercommissie. De
oudercommissie bestaat momenteel uit drie leden en is over het algemeen tevreden over de kwaliteit van het
kinderdagverblijf. Zo is het oudercommissielid van mening dat het team uit betrokken en goed geschoolde
beroepskrachten bestaat. Over de inrichting van de binnen- en buitenruimte verklaart de voorzitter tevreden te
zijn. Het contact met de leidinggevende is laagdrempelig en over het algemeen wordt de oudercommissie door de
organisatie gehoord. Wel blijkt dat de oudercommissie niet om advies is gevraagd over de wijziging van acht naar
zes stamgroepen, maar dat zij hier slechts over zijn geïnformeerd. De oudercommissie laat weten dat enkele
ouders moeite hebben met deze wijziging. Daarnaast vertelt de voorzitter graag meer op de hoogte te worden
gehouden van activiteiten die op de locatie worden uitgevoerd en dat deze voor ouders zichtbaarder worden. 

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtreding handhavend op te treden conform het
handhavingsbeleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is geobserveerd op diverse groepen tijdens het vrij spelen en het verschonen.
Gedurende de observaties wordt voldoende invulling gegeven aan de vier 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. De
onderstaande observaties illustreren dit: 

Gedurende het inspectiebezoek vertelt een beroepskracht dat op de locatie niet gewerkt wordt met vaste
thema's maar dat wordt ingespeeld op wat de kinderen bezighoudt. Wel wordt een aantal standaardactiviteiten
zoals peuterdans en schrijfdans gedaan. Daarnaast vertelt de beroepskracht dat ze ook regelmatig muziek
maken met de kinderen, zo speelt een van de beroepskrachten piano en een ander gitaar. Tijdens het
inspectiebezoek is er ruimte voor ontwikkelingsgerichte activiteiten en vrij spel. Zo wordt er op de peutergroep
Dolfijnen voor kinderen die willen samen gekleid en de overige kinderen kunnen spelen in de diverse hoeken. Een
van de kinderen van de peutergroep wil graag in de hal spelen wat op dat moment niet mogelijk is aangezien een
andere stamgroep op dat moment in de hal speelt. De beroepskracht legt uit waarom het kind op dat moment
niet in de gang kan spelen, zegt dat ze begrijpt dat het kind dit jammer vindt en zegt dat zij misschien vanmiddag
in de hal gaan spelen. Als het kind het er nog niet mee eens is, bedenkt de beroepskracht een aantal andere
activiteiten die het kind kan gaan doen in plaats van op de gang spelen. Na een aantal opties te hebben
genoemd/voorgesteld gaat het kind verder met spelen. 

De beroepskrachten reageren op de signalen die de kinderen geven en sluiten daar op passende wijze bij aan
waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Zo is er op de groep
Wasberen een kind dat zijn broek uittrekt en zijn romper los maakt, waarop de beroepskracht zegt; 'moet je
plassen?' Deze groepsruimte heeft een toilet in de slaapkamer, die volgens de beroepskrachten zelden gebruikt
wordt aangezien hier gedurende de dag kinderen slapen. Een van de beroepskrachten loopt daarom met het kind
mee naar de toilet van de buurgroep Giraffen en legt het kind uit dat het de volgende keer een idee is om te
zeggen dat hij naar de toilet moet. De andere beroepskracht legt de overige kinderen van de groep uit dat het
kind naar de toilet moet en zijn broek al had uitgetrokken. 

Op de babygroep Tijgertje zegt een beroepskracht voordat ze een baby oppakt, dat ze het kind gaat verschonen.
Ook als het kind op het verschoonkussen ligt zegt zij nogmaals dat ze het kind een schone luier gaat geven en
vertelt zij dat ze de luier open gaat vouwen. Door te verwoorden wat de beroepskracht gaat doen creëert zij
voor de baby een voorspelbare en veilige situatie. 

Op de peutergroep Giraffen wordt na het eten gewerkt aan de persoonlijke competenties van de kinderen. Zo
stimuleren de beroepskrachten tijdens het voorbereiden op het naar bed gaan de zelfredzaamheid van de
kinderen. De kinderen worden gestimuleerd om hun kleren zelf uit te trekken en de beroepskracht is hierbij
aanwezig en beschikbaar indien de kinderen hulp nodig hebben. De andere beroepskracht van deze groep is bezig
om de tafel op te ruimen en schoon te maken. Als een van de kinderen naar de beroepskracht staat te kijken
vraagt zij of het kind misschien wil helpen en dat als hij dat wil hij een doekje mag pakken.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan, versie 6 februari 2017, gedownload via website op 27 februari 2017 
- Gesprekken met beroepskrachten op locatie 
- Observaties op locatie 
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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 en de negen ingezette invalkrachten in week 7 en 8 van 2017 zijn
beoordeeld. Ook de stagiaires die in de onderzochte periode zijn ingezet op de locatie beschikken over een
geldige verklaring omtrent het gedrag welke niet ouder is dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat
sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden en de negen ingezette invalkrachten in week 7 en
8 van 2017.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf heeft zes stamgroepen: 
- Nijnen met maximaal negen kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar; 
- Tijgertjes met maximaal negen kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar 
- Tweety met maximaal negen kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar 
- Giraffen met maximaal veertien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar 
- Dolfijnen met maximaal veertien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar 
- Wasberen met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar 

Ieder kind is geplaatst in een van de vaste stamgroepen, en alle kinderen worden dagelijks in groepen
opgevangen. Kinderen worden niet opgevangen in een tweede stamgroep indien extra opvangdagen worden
aangeboden. 

In het standaardrooster van de locatie zijn per groep drie vaste beroepskrachten per week werkzaam. In de
onderzochte periode is er ondanks vele afwezige/zieke beroepskrachten op diverse groepen dagelijks minimaal
één van de vaste beroepskrachten werkzaam op de groepen.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Nijnen worden namelijk negen kinderen opgevangen door twee beroepskrachten,
in de groep Tijgertjes zes kinderen door twee beroepskrachten, in de groep Tweety acht kinderen door twee
beroepskrachten, in de groep Wasberen zeven kinderen door twee beroepskrachten, in de groep Giraffen tien
kinderen door twee beroepskrachten en in de groep Dolfijnen tien kinderen door twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van week 7 en 8 van 2017 en de bijbehorende werkroosters
van het personeel constateert de toezichthouder dat, rekening houdend met de leeftijd van de kinderen, ook in
deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

Het kinderdagverblijf is dagelijks geopend van 7.30 tot 18.30 uur. De beroepskrachten hebben de volgende
werktijden: van 7.30 tot 17.00uur, van 8.30 tot 17.30 uur en van 9.00 tot 18.00 of 18.30 uur. Tussen 13.00 en
15.00 uur pauzeren de beroepskrachten ieder dertig minuten. 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 minimaal twee beroepskrachten wordt geopend en afgesloten.

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

Gebruikte bronnen:
- Inspectiebezoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten op locatie 
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 6 maart 2017 
- Afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 6 maart 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten van week 7 en 8 van 2017, ontvangen op 6 maart 2017 
- Presentielijsten van week 7 en 8 van 2017, ontvangen op 6 maart 2017 
- Pedagogisch beleidsplan, versie 6 februari 2017, gedownload via website www.kinderrijk.nl
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisaties
veiligheid en gezondheid en de bijhorende opgestelde protocollen/werkplannen. De protocollen die KinderRijk-
breed gelden, kunnen de beroepskrachten digitaal raadplegen op www.kwaliteitrijk.nl. Verder worden de risico-
inventarisaties en de opgestelde werkplannen naar aanleiding hiervan besproken tijdens huishoudelijke
werkoverleggen die eens per veertien dagen plaatsvinden. Bij dit overleg is telkens één beroepskracht namens de
groep aanwezig. Deze persoon geeft vervolgens de informatie door aan de andere collega's. Daarnaast vindt drie
tot vier keer per jaar overleg plaats met het hele team waarin diverse protocollen en de meldcode aan de orde
komen. 

De kennis en naleving van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is tijdens het inspectieonderzoek beoordeeld op
basis van thema's. Op het gebied van veiligheid is aandacht besteed aan de kennis en naleving van de
werkafspraken omtrent veilig slapen en op het gebied van gezondheid is aandacht besteed aan de kennis en
naleving van de werkafspraken omtrent voedselveiligheid en het binnenmilieu. 

Veiligheid 
Veilig slapen 
Met betrekking tot veilig slapen blijkt dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van de afspraken zoals
deze zijn opgenomen in het protocol Veilig slapen. Dit blijkt uit gesprekken met een enkele beroepskrachten
gedurende het inspectiebezoek. Zo verklaren beroepskrachten dat zij letten op de temperatuur in de slaapkamer
(beroepskrachten houden een temperatuur van ongeveer 18 graden aan), ze kinderen tot twee jaar in een
slaapzak te slapen leggen en dat indien buikligging of inbakenen gewenst is de ouders hier schriftelijk toestemming
voor dienen te geven. Op de babygroep slapen zeer jonge baby's in de box, hangwieg of in een wandelwagen op
de groep; hier is dan continu toezicht. Bij het slapen in de wandelwagen verklaren de beroepskrachten dat de kap
van de wandelwagen omlaag is. Deze maatregelen komen overeen met de werkinstructie Veilig slapen van de
organisatie. 

Gezondheid 
Voedselveiligheid en warme maaltijden 
Sinds januari 2017 worden er op de locatie drie keer per week warme maaltijden aangeboden. De gastvrouw die
werkzaam is bij het kinderdagverblijf is verantwoordelijk voor het opwarmen van deze maaltijden. Zij is vier
dagen in de week aanwezig en op haar vrije dag draagt zij deze taak over aan een van de beroepskrachten die zij
vooraf informeert. De leverancier heeft een document meegeleverd waarin advies wordt gegeven omtrent het
opwarmen van de maaltijden. Dit document hangt ten tijde van het inspectiebezoek in beide keukens. De
gastvrouw is op de hoogte van dit opwarmadvies en verklaart deze adviezen ook uit te voeren, op één stap na:
het controleren van de temperatuur, welke na verwarmen, minimaal 75°C dient te zijn. De gastvrouw vertelt
geen voedselthermometer te hebben om de temperatuur te meten. Op dat moment bedenkt de gastvrouw dat
de thermometer die zij geleverd heeft gekregen bij de heteluchtovens (en in de koelkast ligt) misschien een
voedselthermometer zou kunnen zijn. Dit blijkt het geval. De gastvrouw verklaart in het vervolg de
voedselthermometer te gaan gebruiken. Dit betreft een aandachtspunt. Verder is de gastvrouw goed op de
hoogte van het beleid omtrent voedselveiligheid zoals dit is opgenomen in de werkinstructie Voedsel veiligheid
van de organisatie. 

Binnenmilieu 
Gedurende het inspectiebezoek zijn de CO2-waarden in diverse slaap- en stamgroepsruimtes door de inspecteur
gemeten. De CO2-waarde is een indicatie of het ventileren en luchten zorgt voor een gezond binnenmilieu. Het
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geeft hierbij het advies dat de CO2-waarde lager dient te zijn
dan 1000 ppm (parts per million) en het liefst onder de 800 ppm. 

Op de groep Tweety is de CO2-waarde 1150 ppm terwijl er ramen op een kier staan. Deze maatregel blijkt
onvoldoende, na openen van de buitendeur zakt de CO2-waarde naar een aanvaardbare waarde. Op de verticale
groep Wasberen is de CO2-waarde in de slaapkamer eveneens rond de 1150 ppm nadat hier één kind heeft
geslapen, er worden geen maatregelen getroffen om deze waarde te laten zakken. In de stamgroepsruimte van
de Tijgertjes is de CO2-waarde rond de 1450 ppm net als in de slaapkamer van deze babygroep. In deze
groepsruimte zijn de ramen dicht, en na openzetten van de ramen daalt de CO2-waarde in deze groepsruimte. 

Zoals in eerdere onderzoeken is geconstateerd, blijkt het binnenmilieu op deze locatie een aandachtspunt. Uit
gesprekken met een aantal beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de afspraken zoals die zijn
opgenomen in de memo d.d. 16 januari 2016 omtrent ventileren op de locatie. Gedurende het inspectiebezoek
worden echter niet alle afspraken nageleefd. Zo is in de memo beschreven dat op alle groepen gedurende de dag
de ramen op een kier dienen te staan, wat tijdens het inspectiebezoek niet in alle groepen het geval is. Een van de
beroepskrachten laat weten dat het anders te koud wordt op de groep en dat het tocht, wat niet gewenst is.
Daarnaast is in de memo beschreven dat er drie keer per dag ('s morgens, tijdens pauze tijd en tijdens
yoghurtmaaltijd) alles tegen elkaar opengezet dient te worden (op de babygroep Tijgertje is dit bijvoorbeeld:
ramen groep, deuren slaapkamer, deur hal en ramen in de centrale hal). Een beroepskracht van de groep Tijgertje
vertelt dat dit moeilijk uit te voeren is aangezien gedurende de gehele dag baby's in de slaapkamer liggen en de
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deuren van de slaapkamers niet kunnen worden open gezet. 

Na het inspectiebezoek heeft de toezichthouder documenten aangeleverd gekregen met de CO2-waardes
gemeten op 1 maart 2017 van de diverse slaap- en stamgroepruimtes waarin CO2waardes staan genoteerd van
519 tot 1055 ppm en eventueel genomen maatregelen. De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek
echter in meerdere ruimtes een CO2-waarde gemeten van boven de 1000 ppm. Dit is een indicatie dat er
onvoldoende gelucht/geventileerd wordt in de ruimtes. 

Samenvattend 
De maatregelen die worden getroffen om de gezondheidsrisico's met betrekking tot het binnenmilieu te
reduceren, blijken onvoldoende. Tevens worden niet alle werkafspraken/maatregelen uitgevoerd door de
beroepskrachten.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Zo volgen alle nieuwe beroepskrachten een
interne training over de meldcode die KinderRijk-breed wordt georganiseerd. Daarnaast krijgen de vaste
medewerkers regelmatig een interne opfristraining over de meldcode. Tevens wordt aandacht besteed aan de
kennis en het gebruik van de meldcode tijdens teamvergaderingen die drie tot vier keer per jaar plaatsvinden. Uit
gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van mogelijke signalen van
kindermishandeling en de eerste stap die zij dienen te nemen in het geval van een vermoeden.

Vierogenprincipe
De houder heeft de opvang op zodanige wijze georganiseerd dat de beroepskracht de werkzaamheden uitsluitend
kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Zo zijn de
stamgroepsruimtes van Tweety en Dolfijnen en de groepsruimtes van Giraffen en Wasberen, door middel van een
deur met raam, met elkaar verbonden. Tevens staan de deuren van de groepen naar de centrale hal geopend en
wordt er regelmatig door de beroepskrachten bij elkaar naar binnen gelopen, zo ook tijdens het inspectiebezoek.
De verschoonruimtes zijn aansluitend aan de groepen en de slaapkamers van de verticale en babygroepen zijn
aangesloten op de groepsruimtes. Hier wordt gebruikgemaakt van babyfoons. De peutergroepen maken gebruik
van een slaapkamer op de eerste verdieping hier wordt gebruikgemaakt van camera's.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten op locatie 
- Telefoongesprek leidinggevende op 27 februari 2017 
- Werkinstructie veilig slapen, versie 29 oktober 2015, ontvangen op 6 maart 2017 
- Opwarm advies heteluchtoven, ontvangen op 6 maart 2017 
- Werkinstructie Voedselhygiëne (concept), ontvangen op 6 maart 2017 
- Memo betreft afspraken ventileren, versie 10 januari 2016, reeds in bezit (ontvangen op 30 juni 2016) 
- Meting luchtkwaliteit 1 maart, ontvangen op 6 maart 2017

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.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen.)
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
Het kindercentrum is gevestigd in een pand op het terrein van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Iedere
stamgroep beschikt over een eigen groepsruimte die passend en in overeenstemming is met het aantal en de
leeftijd van de op te vangen kinderen is ingericht. Zo zijn er in de babygroepen onder andere (grond)boxen,
kruipheuvels en divers babyspelmateriaal aanwezig. De peutergroepen zijn ingericht met diverse hoeken zoals een
leeshoek, een huishoek en een bouwhoek. De groepsruimtes zijn aangrenzend aan de centrale hal waar
regelmatig activiteiten worden uitgevoerd.

Buitenspeelruimte
Het kindercentrum maakt gebruik van een aangrenzende buitenruimte die is ingericht als een natuurtuin met
onder andere tunnels van wilgentakken, een zandbak, 'heuvels' en autobanden. Daarnaast is er voldoende los
spelmateriaal aanwezig, zoals (loop)fietsen en zandbakspullen zoals scheppen en emmers.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met beroepskrachten op locatie

KinderRijk kinderdagverblijf Boechorststraat - Jaarlijks onderzoek 23-02-2017 8/13



Ouderrecht

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

Gebruikte bronnen:
- Overzicht leden van de oudercommissie, ontvangen 6 maart 2017 
- Telefonisch contact voorzitter van de oudercommissie op 27 maart 2017
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid
 

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 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.
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan twee jaar.

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.
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. 
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.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een
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Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

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 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

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Buitenspeelruimte

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 Boechorststraat
KvK-vestigingsnummer : 000024144045
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 90
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. P. Neefjes, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 23-02-2017
Opstellen concept inspectierapport : 06-04-2017
Zienswijze houder : 18-04-2017
Vaststellen inspectierapport : 18-04-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 21-04-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 21-04-2017

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.

Zienswijze betreffende het ontwerpinspectierapport kinderdagverblijf Boechorststraat d.d. 23 februari
2017 

Risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid 

Gezondheid: binnenmilieu 

Tijdens het inspectiebezoek van 23 februari 2017 heeft de GGD geconstateerd dat de maatregelen die worden
getroffen om de gezondheidsrisico's met betrekking tot het binnenmilieu te reduceren, onvoldoende blijken.
Tevens worden niet alle werkafspraken/maatregelen uitgevoerd door de beroepskrachten. 
KinderRijk besteedt aandacht aan de regelmatige meting van de luchtkwaliteit op al haar vestigingen en heeft een
beleid op het binnenklimaat. KinderRijk heeft daarbij naar aanleiding van deze constatering een aantal acties
ondernomen. 
De locatiemanager heeft een memo laten uitgaan naar de medewerkers met daarin nogmaals de concrete
afspraken over het luchten en ventileren van de groepen en over het monitoren van het binnenklimaat.
Vervolgens zal de locatiemanager met het team de uitvoerbaarheid van de te nemen maatregelen voor het
binnenklimaat bespreken en indien nodig aanpassen. Tegelijkertijd zal de manager huisvesting de stand van
zaken van de leef en slaapruimtes nader onderzoeken om te kijken waar nog verbeteringen kunnen worden
aangebracht. 

KinderRijk kinderdagverblijf Boechorststraat - Jaarlijks onderzoek 23-02-2017 13/13


