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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 27 februari 2017 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De locatie is in exploitatie vanaf 1 januari
2016. Omdat voor deze locatie nog geen risicoprofiel is opgesteld, is een volledig onderzoek op alle domeinen
uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een onaangekondigd bezoek aan de locatie waarbij observaties zijn
uitgevoerd, documenten ingezien en waarbij gesprekken zijn gevoerd met beroepskrachten en de leidinggevende.
Ook zijn er op verzoek van de toezichthouder na het bezoek nog enkele documenten toegestuurd.

Beschouwing
Organisatie 
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. 
Voor de hele organisatie is zowel een klachtencoördinator als een vertrouwenspersoon aangesteld. De functie van
vertrouwenspersoon wordt bekleed door de bedrijfsmaatschappelijk werker. De functie van klachtencoördinator
wordt door twee personen van de afdeling klantrelaties bekleed. 

Locatie 
KinderRijk HDO Aalberselaan bestaat uit één groep van maximaal zestien kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. De
groep was voor 2016 gehuisvest in KinderRijk Kinderdagverblijf Aalberselaan. Per 1 januari 2016 is de locatie
gehuisvest in het schoolgebouw van de school Rembrandt. De ruimte wordt in de middagen gebruikt door BSO
Aalberselaan, ook van KinderRijk. Tot voor kort was er een vast team van drie beroepskrachten. Door
omstandigheden (ziekte en vrijwillig vertrek van de beroepskrachten) is het team onlangs binnen enkele weken
geheel vervangen. Eén van de nieuwe vaste beroepskrachten werkte voorheen in kinderdagverblijf Aalberselaan
van Kinderrijk. De andere twee nieuwe beroepskrachten zijn nieuw in dienst gekomen bij KinderRijk. In de loop
van het inspectieonderzoek is één van de zieke vaste beroepskrachten inmiddels weer terug op de locatie. 

Oudercommissie 
De toezichthouder heeft op 5 april 2017 telefonisch contact opgenomen met de voorzitter van de
oudercommissie. Hij vertelt dat er sinds de start van het kinderdagverblijf op deze locatie (januari 2016) een
tweetal zaken gespeeld heeft, maar dat er ondertussen een positieve lijn zichtbaar is. De halve-dagopvang was
eerst gehuisvest in het kinderdagverblijf, aan de overzijde van een openbare weg. Door de verhuizing naar de
nieuwe locatie (in een basisschool) was er eerst geen aangrenzende buitenspeelruimte beschikbaar. Momenteel
wordt er voornamelijk buiten gespeeld op de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf. 
De andere kwestie heeft te maken met personeelswisselingen. Door ziekte en vertrek van beroepskrachten was
er (tijdelijk) een geheel nieuw team van beroepskrachten. De voorzitter vertelt dat hij ook van andere ouders
vernomen heeft dat zij hier ontevreden over waren. Momenteel is één van de vaste beroepskrachten weer terug
na een periode van ziekte, en komt er weer meer rust op de groep.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Voor de hele organisatie is er een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Daarnaast is er specifiek voor
deze locatie een aanvullend plan opgesteld. Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de daaraan gestelde
voorwaarden. 
De werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep is opgenomen in het beleidsplan, net
als de achterwachtregeling en het wenbeleid voor deze locatie. Het vierogenprincipe voor deze locatie is ook
beschreven, maar dient (na een eerste aanpassing) nog op een enkel punt verduidelijkt te worden: er is niet
beschreven hoe het vierogenprincipe is vormgegeven bij het buiten spelen (de groep gaat altijd als geheel naar
buiten en er blijven geen beroepskrachten met kinderen binnen achter).

Pedagogische praktijk
De observaties van de pedagogische praktijk zijn gedaan tijdens het fruit(kring)moment en het (begeleid) vrij
spelen. Uit de observaties is gebleken dat tijdens het inspectiebezoek op het kinderdagverblijf voldoende invulling
wordt gegeven aan de pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de emotionele veiligheid, de
mogelijkheid tot het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van waarden en
normen. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven. 

Het vaste team van beroepskrachten is enkele weken voor het inspectiebezoek geheel gewijzigd; één
beroepskracht is zelf vertrokken, en twee beroepskrachten zijn door ziekte uitgevallen. Er zijn daarom drie
nieuwe vaste beroepskrachten voor de locatie aangesteld (van wie één al langere tijd werkzaam is voor de
organisatie). Tijdens het bezoek is het duidelijk merkbaar dat de beroepskrachten en de groep elkaar nog niet
heel goed kennen. Ook de beroepskrachten moeten onderling nog meer op elkaar ingespeeld raken. Wel blijkt dat
de beroepskrachten veel met elkaar overleggen om beter op elkaar ingespeeld te raken. 

Tijdens het fruitmoment zitten alle kinderen in een kring. Het fruit ligt op afgedekte bordjes die op een tafel in het
midden van de kring staan. De beroepskrachten voeren een zichtbaar bekend ritueel uit door het fruit te
voorschijn te 'toveren'. De kinderen doen enthousiast mee in het spel. Op een gegeven moment lopen beide
beroepskrachten bij de groep weg om iets te pakken. Het is direct merkbaar dat de kinderen daarvan erg onrustig
worden. De beroepskracht die als eerste wegliep merkt op tegen de andere beroepskracht dat er daarom altijd
één van hen bij de groep moet blijven. Het kringmoment wordt vrij kort gehouden, als de kinderen klaar zijn met
eten en drinken mogen ze weer gaan spelen. In eerste instantie gaat dat samen met wat drukte en onrust. De
beroepskrachten merken het en geven de kinderen daarom gerichte speelopdrachten en gaan ook zelf met ze
meespelen. Het wordt weer rustiger en de meeste kinderen zijn daarna meer betrokken bij hun spel. 

Het stimuleren van de ontwikkeling van de sociale competentie is een punt van aandacht. Eén van de kinderen
zegt iets onaardigs over een ander kind. De beroepskracht wijst het kind terecht door te zeggen: 'Alle kinderen
hier zijn lief.' Hiermee gaat ze niet in op de situatie of reden dat het kind wat onaardigs zei. 

Bij (kleine) conflicten tussen kinderen onderling, zoals afpakken van speelgoed, reageren de beroepskrachten
bijvoorbeeld door te zeggen 'samen spelen'. De kinderen worden verder niet ondersteund of begeleid hoe ze dan
samen kunnen spelen. Bovendien blijkt dat een van de kinderen duidelijk meer begeleiding nodig heeft bij het
omgaan met andere kinderen: het veroorzaakt meerdere malen een conflict. De beroepskrachten reageren
hierop door het kind te waarschuwen en, als dat onvoldoende effect heeft, het uit de situatie te halen en op een
andere plek te laten spelen. Dit gebeurt meerdere keren binnen een half uur, waarmee duidelijk is dat het voor dit
kind geen passende oplossing is. Bij navraag vertellen de beroepskrachten dat zij zoveel mogelijk met het kind in
gesprek gaan, waarbij ze duidelijk maken dat zij het gedrag niet leuk vinden, en dat het andere kind dat ook niet
leuk vindt. Als dat te weinig effect heeft, halen ze het kind uit de situatie. Dit is conform het pedagogisch
beleidsplan, maar het beleid dat de beroepskrachten met de kinderen over de situatie praten, komt in de praktijk
slechts minimaal naar voren. Op andere momenten tijdens het bezoek worden kinderen wel ondersteund bij het
oplossen van (kleine) conflicten: de beroepskrachten stimuleren de kinderen om het tegen een ander kind te
zeggen als dat kind iets doet wat ze niet leuk vinden.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleid KinderRijk, versie december 2014, al in het bezit van de inspectie kinderopvang 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk Halve dagopvang Aalberselaan, versie 8 juli 2016, ontvangen op 9 maart
2017 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk Halve dagopvang Aalberselaan, versie 6 april 2017, ontvangen op 6 april
2017 
- Observaties 
- Gesprek met de beroepskrachten 

KinderRijk Halve Dagopvang Aalberselaan - Jaarlijks onderzoek 27-02-2017 4/14



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 gedaan op basis van de afschriften van de verklaringen omtrent het gedrag van de (twee)
beroepskrachten die sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst zijn getreden en van de (acht)
invalkrachten die in de periode januari en februari 2017 zijn ingezet.

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 gedaan op basis van de afschriften van de
beroepskwalificaties van de (twee) beroepskrachten die sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst zijn
getreden en van de (acht) invalkrachten die in de periode januari en februari 2017 zijn ingezet.

Opvang in groepen
Er is één stamgroep waarin maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud worden opgevangen.
Kinderen worden niet opgevangen in een tweede stamgroep. Ouders zijn geïnformeerd over welke
beroepskrachten op welke dag bij de groep horen, doordat de leidinggevende dit in een nieuwsbrief (e-mail) heeft
rondgestuurd. Daarnaast hangt er een rooster bij de deur. Op de dag van het inspectiebezoek is het rooster
echter niet actueel. De leidinggevende verklaart dat het actuele rooster opgehangen zal worden. 

Voor alle kinderen in de groep zijn er drie vaste beroepskrachten aangewezen. Uit het personeelsrooster van de
periode 1 december 2016 tot en met februari 2017 blijkt dat er niet dagelijks één van de drie vaste
beroepskrachten is ingezet. Dit is bijvoorbeeld gebeurd op 12, 14 en 16 december 2016 en op 4, 5, 24, 26 en 31
januari 2017. Op de genoemde dagen in januari is wel een vaste beroepskracht boventallig aanwezig geweest,
maar zij is niet ingezet. 
Het ontbreken van de inzet van vaste beroepskrachten komt deels door vrije dagen van beroepskrachten, maar
vooral door ziekte van twee van de drie vaste beroepskrachten. Vanaf de maand februari 2017 is er weer een
team van drie vaste beroepskrachten (waaronder twee invalkrachten, die structureel worden ingezet), waarvan
er vrijwel dagelijks twee worden ingezet.

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

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van de periode december 2016 tot en met
de dag van het inspectieonderzoek en de bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de
toezichthouder dat er ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen
kinderen. De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: van 8.00 tot 13.00 uur. Zij pauzeren
niet. Met deze werktijden wordt er niet afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. 
In geval van een calamiteit kunnen de beroepskrachten de hulp inroepen van het personeel van kinderdagverblijf
Aalberselaan, dat zeer dichtbij gelegen is.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende 
- Inspectieonderzoek 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 9 maart 2017 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 9 maart 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten van de periode december 2016 tot en met februari 2017, ontvangen op 9
maart 2017 
- Presentielijsten van de periode december 2016 tot en met januari 2017, ontvangen op 9 maart 2017 
- Presentielijsten februari 2017, ontvangen op 6 april 2017

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub d sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op 7 oktober 2016 heeft de leidinggevende, samen met de management-assistent, een risico-inventarisatie
veiligheid en gezondheid uitgevoerd middels de digitale Risicomonitor. Op basis van de inventarisaties is een plan
van aanpak opgesteld waarin maatregelen staan beschreven om de geïnventariseerde risico's te reduceren. Het
plan van aanpak bestaat uit maatregelen die zijn beschreven in de risico-inventarisaties, locatiespecifieke
werkafspraken (locatie-informatie) en algemene protocollen die zijn opgesteld door KinderRijk. Maandelijks vindt
er een werkoverleg plaats waarbij onder andere dit beleid wordt besproken. Uit de toegestuurde documenten
blijkt dat bij het maandelijks werkoverleg voornamelijk de kinderen worden besproken. Tijdens het teamoverleg
(samen met de beroepskrachten van kinderdagverblijf Aalberselaan) ligt de nadruk meer op onderdelen van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
De beide beroepskrachten die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn, zijn sinds half januari werkzaam bij deze
locatie. Eén van hen is al langere tijd in dienst bij de organisatie, de ander sinds januari 2017. De derde vaste
beroepskracht is ook pas sinds enkele weken verbonden aan de locatie. Sinds de start van dit nieuwe team van
beroepskrachten is er nog geen werkoverleg gevoerd. 

Tijdens het inspectiebezoek is de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid beoordeeld op basis van
speerpunten. Hierbij is met betrekking tot veiligheid gefocust op het buiten spelen en calamiteiten en met
betrekking tot gezondheid op medicatie en allergieën, handhygiëne en de kwaliteit van het binnenmilieu. 

Veiligheid 
De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd voor de volgende ruimtes: buitenbergruimte, voorraadhok,
buitenruimte, entree/gang, HDO leefruimte, toilet voor volwassenen en badkamer HDO. Uit de inhoud blijkt dat de
veiligheidsrisico's in de eigen buitenruimte (op het schoolplein van de basisschool) niet beschreven en ingeschat
zijn. Ook zijn de risico's met betrekking tot de vide in de groepsruimte niet opgenomen in de risico-inventarisatie
(wel zijn er maatregelen getroffen om de risico's te verkleinen). De houder is in de gelegenheid gesteld om de
risico-inventarisatie aan te passen. Op 9 april 2017 is een aangepaste risico-inventarisatie toegestuurd, waarin de
genoemde risico's wel zijn beschreven. Weliswaar dient nog het risico dat kinderen van de trap vallen beschreven
te worden. 

De beroepskrachten vertellen tijdens het inspectieonderzoek dat ze vrijwel altijd buiten spelen in de 'natuurtuin',
de buitenruimte van een nabijgelegen kinderdagverblijf van Kinderrijk. Om deze natuurspeeltuin te bereiken moet
het gebouw worden verlaten en een weg worden overgestoken, of moeten er binnendoor trappen op en af
gelopen worden. De beroepskrachten en leidinggevende vertellen dat er dan altijd iemand van dat kinderdagverblijf
komt om te ondersteunen bij het lopen naar de natuurtuin, bijvoorbeeld de (assistent-)leidinggevende, de
gastvrouw of een beroepskracht. Zij vertellen ook dat de kinderen dan altijd in een 'trein' lopen, door allemaal een
speciaal touw vast te houden. Dit is niet conform het beleid, waarin beschreven wordt dat in deze specifieke
situatie gebruik wordt gemaakt van een bolderkar. 

Calamiteiten 
In het team van drie beroepskrachten heeft één van hen een BHV-certificaat. Hiermee is niet gewaarborgd dat er
te allen tijde een BHV-er ingezet wordt. De leidinggevende verklaart dat Kinderrijk het beleid voert dat er altijd
minimaal één beroepskracht in het kindercentrum een BHV-certificaat heeft, maar door plotselinge uitval van de
voormalige vaste beroepskrachten is dit nu tijdelijk niet het geval. Zij vertelt ook dat er altijd personeel van de
school aanwezig is (waaronder altijd minimaal één met een BHV-certificaat) en dat het personeel van het
kinderdagverblijf (aan de naastgelegen Aalberselaan 41) ook altijd binnen zeer korte tijd aanwezig kan zijn. 

De vaste beroepskracht met een BHV-certificaat is tevens werkzaam op de buitenschoolse opvang (gehuisvest in
hetzelfde pand) en weet voor de buitenschoolse-opvanglocatie wat de verzamelplek is bij een calamiteit. Zij weet
niet zeker wat de verzamelplek is bij een calamiteit op het kinderdagverblijf, maar denkt dat dat dezelfde plek is.
Later bevestigt de leidinggevende dit. De andere beroepskracht is niet op de hoogte van het calamiteitenbeleid en
weet ook niet zeker waar dit is vastgelegd. Het blijkt dat op de map, waarin ook de presentie van de kinderen
wordt bijgehouden, een overzicht staat van het locatiespecifieke calamiteitenbeleid. Deze beroepskracht is
ongeveer 1,5 maand in dienst bij de organisatie. Het is van belang dat ook relatief nieuwe beroepskrachten op de
hoogte worden gesteld van het beleid bij een calamiteit en dat ze weten waar dit is vastgelegd. 

Gezondheid 
In de risico-inventarisatie gezondheid zijn de risico's beschreven op het gebied van de overdracht van
ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu, en (niet-)medisch handelen. 

De toezichthouder heeft bij de beroepskrachten nagevraagd wat de afspraken zijn met betrekking tot het
binnenmilieu, zoals luchten, temperatuur instellen/controleren en eventuele CO2-controle. De beroepskrachten
zijn niet op de hoogte van afspraken hierover. Een van hen weet het niet, de ander vertelt dat zij in ieder geval
dagelijks wel een raam openzet (op kiepstand). Ook afspraken met betrekking tot het instellen van de
temperatuur of het controleren van CO2-waardes zijn bij hen niet bekend. Bij navraag verklaart de leidinggevende
dat er in het gebouw (een basisschool) een klimaatregulatiesysteem is aangebracht. De school is hiervoor
verantwoordelijk en moet controleren of het systeem voldoende functioneert. In de school zijn enkele CO2-
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meters en die worden roulerend voor bepaalde tijd in de verschillende ruimtes neergezet. Het is een punt van
aandacht om het beleid over temperatuur en ventilatie op de locatie inzichtelijk te maken en de beroepskrachten
daarvan op de hoogte te stellen. 

Medicatie 
Indien een kind een allergie heeft, of medicatie nodig heeft, is dit beschreven in de kindgegevens van het
betreffende kind. In een keukenkast hangt een overzicht van alle kinderen, zodat beroepskrachten dit in een
oogopslag kunnen zien. Er is één kind in de groep dat een ernstige allergie heeft en bij een aanval moet er direct
een medicijn toegediend worden. De ouder heeft een medicijnverklaring ondertekend, en het medicijn wordt in de
groepsruimte bewaard met de bijbehorende beschrijving. Eén van de vaste beroepskrachten heeft van de ouder
ook een mondelinge uitleg gekregen over het medicijn. Zij zal de dag na het inspectiebezoek niet aanwezig zijn,
en daarom zal de ouder die ochtend ook aan de andere vaste beroepskracht uitleg geven. Als de groep buiten
gaat spelen, nemen de beroepskrachten ook altijd het medicijn mee, zo vertellen ze. 

Hygiëne bij het verschonen 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de afspraken rondom hygiëne bij het verschonen en voeren deze ook
uit. Het verschoonkussen wordt na elke verschoning gereinigd, en de handen worden na elke verschoning
gewassen met water en zeep. Indien de beroepskrachten wegwerphandschoenen gebruiken, worden deze na
iedere verschoning weggegooid en worden de handen gewassen met water en zeep.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld, gebaseerd op het model
dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang (versie juli 2013). Deze voldoet aan de voorwaarden.
Er is een interne training waar aandacht wordt besteed aan het onderwerp kindermishandeling en de meldcode.
Tevens wordt er jaarlijks aandacht besteed aan de meldcode tijdens werkoverleg. De leidinggevende vertelt dat
de signalenlijst vorig jaar in een werkoverleg is besproken. Twee van de drie beroepskrachten zijn minder dan
twee maanden in dienst bij de organisatie en hebben nog niet deelgenomen aan een overleg of een training over
het onderwerp. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de mogelijke signalen van kindermishandeling en
weten de eerste stap bij een vermoeden. De meldcode wordt in een map in de groepsruimte bewaard.

Vierogenprincipe
Er wordt voldoende uitvoering gegeven aan het vierogenprincipe: er is gewaarborgd dat de beroepskrachten altijd
gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. Er worden altijd twee beroepskrachten ingezet,
ook aan het begin en einde van de opvang. Er is één groepsruimte en de toilet/verschoonruimte grenst daaraan.
Er zijn ramen tussen de groepsruimte en de verschoonruimte waardoor de beroepskrachten elkaar altijd kunnen
zien. Bij het buiten spelen gaat de groep altijd als geheel naar buiten en blijven er geen beroepskrachten en
kinderen binnen achter.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende 
- Risico-inventarisatie veiligheid, d.d. 7 oktober 2016, ontvangen op 9 maart 2017 
- Risico-inventarisatie gezondheid, d.d. 7 oktober 2016, ontvangen op 9 maart 2017 
- Risico-inventarisatie veiligheid, d.d. 10 april 2017, ontvangen op 10 april 2017 
- Risico-inventarisatie veiligheid kinderdagverblijf Aalberselaan, d.d. 7 oktober 2017, ontvangen op 10 april 2017 
- Locatie informatie Vestiging: HDO Aalberselaan, versie 16-04-2015, ontvangen op 9 maart 2017 
- Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne, versie 4 oktober 2016, ontvangen op 9 maart 2017 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk Halve dagopvang Aalberselaan, versie 8 juli 2016, ontvangen op 9 maart
2017 
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van Kinderrijk, vastgesteld op 31 juli 2017, reeds in het bezit
van de inspectie kinderopvang
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De stamgroepsruimte heeft een oppervlakte van 57,55 m² en is daarmee geschikt voor de opvang van maximaal
16 kinderen. De ruimte is passend ingericht voor de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen. Er staan tafels
met daaraan vaste banken. Er is een vide geplaatst die alleen door de kinderen van de BSO wordt gebruikt. De
trap naar de vide is afgesloten met een hekje tijdens de openingstijden van het kinderdagverblijf. 
Onder de vide is een huis- en poppenhoek gecreëerd en staat een rek met verkleedkleren. Verder is er een
bouwhoek, een zitbank en is er voldoende los speel- en knutselmateriaal. 

Er is geen slaapkamer omdat er enkel kinderen vanaf 2 jaar worden opgevangen die tijdens de openingstijden van
het kindercentrum niet slapen.

Buitenspeelruimte
Er is een aangrenzende buitenspeelruimte voor het kinderdagverblijf, op het schoolplein van de school waarin het
gehuisvest is. Deze buitenruimte heeft volgens de plattegrond een oppervlakte van ongeveer 54 m² en is
daarmee voldoende voor de opvang van zestien kinderen. Een gedeelte van het schoolplein is door middel van
hekken afgezet; dit is de ruimte van het kinderdagverblijf. Het is een kale betegelde ruimte, maar er is divers los
speelmateriaal aanwezig (zoals emmers, kinderwagens, kruiwagens en kinderfietsen). In de buitenruimte van het
kinderdagverblijf bevindt zich de toegang tot de schuur, waar het speelmateriaal van de school van het
kinderdagverblijf wordt bewaard. 

Het is aanvankelijk niet geheel duidelijk of de buitenruimte ook daadwerkelijk beschikbaar is tijdens opvangtijden.
Een van de beroepskrachten vertelt dat zij nog met de kinderen van deze ruimte gebruikt heeft gemaakt en zij is
niet op de hoogte van de afspraken. De andere beroepskracht meent dat er een afspraak is dat het
kinderdagverblijf dagelijks ongeveer een half uur de buitenruimte kan gebruiken op een bepaalde tijd, maar weet
de afspraak niet precies. Zij heeft het nagekeken in de map, maar kon geen overzicht van de afspraken vinden.
De leidinggevende vertelt later dat met de basisschool is afgesproken dat het kinderdagverblijf te allen tijde
gebruik kan maken van de eigen buitenspeelplaats. Zij verklaart dat ze de beroepskrachten hiervan op de hoogte
zal stellen. 

Er wordt ook structureel gebruikgemaakt van een niet-aangrenzende buitenruimte: de buitenspeelruimte van een
vrijwel naastgelegen vestiging van Kinderrijk, ook wel 'natuurtuin' genoemd. Er is een schema gemaakt waarin is
aangegeven is op welke dagen er in ieder geval gebruik wordt gemaakt van de natuurtuin. De beroepskrachten
kunnen er altijd voor kiezen om extra gebruik te maken van de natuurtuin.

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond Mr. P. J. M. Aalberselaan 39-41 d.d. 15 oktober 2015 (reeds in het bezit van de inspectie
kinderopvang) 
- Plattegrond verschoonruimte (reeds in het bezit van de inspectie kinderopvang) 
- Buitenruimte HDO Aalberselaan, locatie Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 te Amstelveen (zonder versievermelding),
reeds in het bezit van de inspectie kinderopvang 
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over alle vereiste onderwerpen door middel van een intakegesprek, de
nieuwsbrieven, een informatiefolder van KinderRijk en de website www.kinderrijk.nl. De pedagogische werkwijze is
ook op de website geplaatst en daarin is informatie opgenomen over onder andere de groepsgrootte en de
opleidingseisen van de beroepskrachten. Tevens zijn de eerdere inspectierapporten van de locatie op de website
geplaatst.

Oudercommissie
De leidinggevende heeft op verzoek van de toezichthouder een overzicht van de leden van de oudercommissie
toegestuurd. Op het overzicht zijn de leden van de oudercommissie van kinderdagverblijf Aalberselaan en van de
oudercommissie halvedagopvang Aalberselaan aangegeven. Voor de Halve Dagopvang Aalberselaan is er slechts
één lid. Met één oudercommissielid kan niet gesproken worden van een oudercommissie. Dit betekent dat er voor
de locatie geen oudercommissie is ingesteld. Voorheen maakte de groep van de Halve Dagopvang Aalberselaan
deel uit van kinderdagverblijf Aalberselaan. In die periode was er van elke groep één ouder afgevaardigde in de
oudercommissie. 

De leidinggevende vertelt dat het enige lid van de oudercommissie met een van de vaste beroepskrachten in
overleg is gegaan om een eventuele alternatieve ouderraadpleging in te stellen. Door ziekte van de vaste
beroepskracht is hier echter nog geen verdere actie op ondernomen. De leidinggevende zal op korte termijn actie
ondernemen om een oudercommissie in te stellen of om een alternatieve ouderraadpleging in te stellen. 

Er is een reglement voor de oudercommissie van KinderRijk Halve Dagopvang Aalberselaan vastgesteld. Het
reglement voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden. Er is bijvoorbeeld in opgenomen dat de
oudercommissie uit minimaal drie en maximaal uit zeven leden bestaat. Ook is beschreven dat personen,
werkzaam bij het kindercentrum, geen lid kunnen zijn van de oudercommissie.

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

Klachten en geschillen per 1 januari 2016
De houder heeft een klachtenregeling ingesteld, te vinden op de eigen website. In de klachtenregeling is een
duidelijk voortraject beschreven dat ouders bij ongenoegen kunnen volgen. Wanneer er na dit traject alsnog een
klacht is, staat beschreven dat deze schriftelijk kan worden ingediend bij KinderRijk. De regeling omtrent het
indienen van een klacht voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tevens is de houder aangesloten bij De
Geschillencommissie, waarbij ook deze locatie is aangemeld. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de locatiemanager 
- Website www.kinderrijk.nl, geraadpleegd op 27 februari 2017 
- Reglement oudercommissie van HDO Aalberselaan (versie 21 januari 2016), vastgesteld op 21 januari 2016,
ontvangen op 9 maart 2017 
- Overzicht leden van de oudercommissie, ontvangen op 9 maart 
- Telefonisch gesprek met de voorzitter van de oudercommissie, d.d. 5 april 2017 
- Klachtenregeling van KinderRijk (ongedateerd, geen versienummer), reeds in het bezit van de inspectie
kinderopvang

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.
(art 1.58 lid 1 lid 2 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

 

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 hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
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.

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
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.

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. 
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.
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Veiligheid en gezondheid
 

 

 

Accommodatie en inrichting
 

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. 
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.

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
kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
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 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.
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch
handelen.
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 heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
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

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.
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Ouderrecht
 

 

 

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.

Informatie

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst
op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het
inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van de
ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Oudercommissie

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen oudercommissie is
ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie vastgesteld.
Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden.
Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie.
De houder wijzigt het reglement na instemming van de 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.
De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid.
De leden worden gekozen uit en door de ouders.
De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.

Klachten en geschillen per 1 januari 2016

De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
De houder draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het betreffende jaar
klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een
jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; 
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende ouders of de
oudercommissie. 
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en bevat geen
adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van de houder die een
natuurlijk persoon is.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk Halve Dagopvang Aalberselaan
KvK-vestigingsnummer : 000033727007
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 16
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. H. Warga-Werkhoven

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amstelveen
Postadres : Laan Nieuwer-Amstel 1
Postcode en plaats : 1182 JR  AMSTELVEEN

Planning

Datum inspectiebezoek : 27-02-2017
Opstellen concept inspectierapport : 11-04-2017
Zienswijze houder : 25-04-2017
Vaststellen inspectierapport : 25-04-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 26-04-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 26-04-2017

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.

Tijdens het inspectiebezoek van 27 februari 2017 heeft de GGD geconstateerd dat er in de onderzochte periode
niet dagelijks één van de drie vaste beroepskrachten is ingezet. De oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat
twee van de drie medewerkers plotseling langdurig zijn uitgevallen door ziekte, waardoor er dus sprake was van
een overmachtsituatie. Wel is er steeds gekozen voor stabiele vervanging en continuïteit in de personele
bezetting. Sinds 20 februari 2017 zijn er weer structureel twee vaste beroepskrachten ingeroosterd. Daarnaast
kiezen we voor de doorgaande lijn en werkt er een pedagogisch medewerker die ook deel uitmaakt van het
team van de buitenschoolse opvang Aalberselaan. 

Tevens is tijdens het inspectiebezoek geconstateerd dat de oudercommissie van de HDO Aalberselaan uit slechts
één lid bestaat. Het streven is om zo snel mogelijk nog minimaal twee leden te werven. Indien hier onder de
ouders geen animo voor is, wordt er in juni een algemene ouderbijeenkomst georganiseerd.
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