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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 4 juli 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 op het
gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, 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. 

De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten aan te
leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder ontvangen op 13 juli 2017 en meegenomen bij de
beoordeling van de betreffende kwaliteitseisen. 

Beschouwing
Algemeen 
KinderRijk is een organisatie met 15 locaties voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Amsterdam
en Amstelveen. Daarnaast heeft KinderRijk 15 buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot 12 jaar en
8 halve-dagopvanglocaties voor kinderen van 2 tot 4 jaar in Amstelveen en Amsterdam. 

Elke vestiging van KinderRijk staat onder leiding van een locatie- of clustermanager die verantwoordelijk is voor de
inzet van personeel en het opstellen en implementeren van locatiespecifiek beleid. De locatie- of clustermanager
kan in voorkomende situaties een beroep doen op de aandachtsfunctionarissen binnen KinderRijk. 

De locatie 
KinderRijk halvedagopvang Orion bestaat uit één groep, waarin maximaal zestien kinderen in de leeftijd van twee
tot vier jaar worden opgevangen. Vijf dagen per week wordt van 8.00 tot 13.00 uur halvedagopvang
aangeboden. 
De locatie bevindt zich samen met buitenschoolse opvang Orion in basisschool Willem Alexander. De ruimte
waarvan de halvedagopvang gebruikmaakt wordt ook gebruikt door de buitenschoolse opvang. De
halvedagopvang is altijd gevestigd in dezelfde ruimte. Op schoolvrije dagen maakt de groep van de buitenschoolse
opvang namelijk gebruik van een andere groep. 
Op de halvedagopvang is een team van drie vaste beroepskrachten werkzaam. Gedurende opvangtijden zijn er
altijd twee beroepskrachten aanwezig. Ook werken er vaste invalkrachten. Verschillende beroepskrachten werken
bij zowel de halvedagopvang als bij de gelijknamige buitenschoolse opvang. De locatiemanager leidt de locatie
sinds de opening en is drie dagen per week aanwezig. Tevens is er één ochtend per week een
managementassistent aanwezig. 

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd en adviseert om dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Het inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op een dinsdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur. Het pedagogisch
handelen van de beroepskrachten is beoordeeld naar aanleiding van observaties op de groep tijdens het
eetmoment en het vrij (buiten) spelen. Uit deze observaties is gebleken dat er tijdens het inspectiebezoek
voldoende invulling wordt gegeven aan de pedagogische basisdoelen en de uitvoering van het pedagogisch
beleidsplan, te weten het waarborgen van de emotionele veiligheid, de mogelijkheid tot het ontwikkelen van
persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van waarden en normen. Hieronder worden enkele
voorbeelden beschreven waaruit dit blijkt. 

Emotionele veiligheid 
Er is een ontspannen sfeer op de groep. De kinderen zijn op hun gemak en spelen vrij met elkaar. Wanneer na het
eten een paar kinderen zich beginnen te vervelen zet de beroepskracht een liedje in waarop de kinderen
enthousiast meedoen.Tijdens de verschoningsmomenten heeft de beroepskracht veel aandacht voor de kinderen.
De beroepskracht gebruikt deze momenten om contact te maken met de kinderen, te verwoorden wat haar
handelingen zijn en gesprekjes met de kinderen te voeren. De kinderen voelen zich op hun gemak en weten wat
er van ze verwacht wordt tijdens het verschonen van de luier. De beroepskrachten nemen de tijd voor de
overdracht aan ouders die hun kinderen ophalen en hebben een actieve houding. De beroepskrachten hebben de
taken onderling verdeeld; één van hen doet de overdracht met ouders en de andere is bezig met de rest van de
kinderen. 

Persoonlijk en Sociale competentie 
Op de groep is er veel aandacht voor de zelfstandigheid van de kinderen. De beroepskrachten geven de kinderen
de ruimte om zich zelfstandig en verantwoordelijk te gedragen. De oudste kinderen mogen zelfstandig naar het
toilet. De kinderen wassen zelfstandig hun handen waarbij de beroepskracht kijkt of dit goed gaat. Bij het
verschonen van een luier klimmen de kinderen zelfstandig via de trap de commode op en mogen de schone luier
vasthouden. De kinderen ruimen hun bord, beker en plastic mes zelfstandig op en leggen die op een kar die naar
de vaatwasser gaat. De beroepskrachten zetten aan tot samen spelen. Een kind vraagt aan de beroepskracht om
mee over te gooien met een frisbee; de beroepskracht vraagt of het kind dit al aan andere kinderen heeft
gevraagd. Wanneer niemand met het kind wil spelen gaat de beroepskracht met het kind spelen. Wanneer een
kind een frisbee van een ander kind wil afpakken, grijpt de beroepskracht in. De beroepskracht legt uit dat
wanneer je iets wilt hebben, je dit eerst moet vragen. De beroepskracht vraagt of de kinderen niet samen willen
spelen met de frisbee; dit willen de kinderen wel. De beroepskracht legt hierbij uit hoe je de frisbee moet
gebruiken en complimenteert de kinderen wanneer ze gezellig aan het spelen zijn. De beroepskracht moedigt op
deze manier de kinderen aan om contact met elkaar aan te gaan en op een positieve manier samen te spelen. 

Gebruikte bronnen:
- Pedagogische werkwijze KindeRijk Halve dagopvang Orion versie 29 januari 2016, ontvangen op 13 juli 2017 
- Observatie 
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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 invalkrachten die ingezet zijn van 20 juni tot en met 4 juli 2017.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het
laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden en de invalkrachten die ingezet zijn van 20 juni tot en met 4
juli 2017.

Opvang in groepen
De halvedagopvang bestaat uit één stamgroep waarin dagelijks maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 2 tot
4 jaar worden opgevangen. Ieder kind is geplaatst in deze groep. Dagelijks is minimaal één van de drie vaste
beroepskrachten aanwezig; dit staat vermeld op het informatiebord naast de ingang van de groepsruimte. 

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep worden namelijk dertien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 20 juni tot en met 4 juli 2017 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

De halvedagopvang is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 13.00 u. De beroepskrachten
werken vanaf 7.45 tot 13.00 uur en pauzeren niet. 

In principe komt het niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is. In geval van
calamiteiten kunnen de beroepskrachten een beroep doen op de locatiemanager of diens achterwacht of op de
assistente van de basisschool.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en locatiemanager 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 13 juli 2017 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 13 juli 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten van 20 juni tot en met 4 juli 2017, ontvangen 13 juli 2017 
- Presentielijsten van 20 juni tot en met 4 juli 2017, ontvangen 13 juli 2017 
- Plaatsingslijsten van 20 juni tot en met 4 juli 2017, ontvangen 13 juli 2017 
- Pedagogische werkwijze KindeRijk Halve dagopvang Orion versie 29 januari 2016, ontvangen op 13 juli 2017
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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. De kennis en naleving van
het veiligheids- en gezondheidsbeleid is tijdens het inspectieonderzoek beoordeeld op basis van thema's. Op het
gebied van de veiligheidsrisico's is gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken omtrent het buiten spelen.
Op het gebied van de gezondheidsrisico's is gelet op kennis en naleving van de werkafspraken omtrent de
handhygiëne en het verschonen en het binnenmilieu. 

Veiligheid 
Buiten spelen 
Het beleid omtrent het buiten spelen staat beschreven in de werkinstructie 'Veiligheid gezondheid en hygiene' en
de huisregels van HDO Orion. Hierin staat onder andere dat de beroepskrachten een mandje meenemen met
pleisters, zonnebrandcrème en doekjes, dat er altijd toezicht is door één van de beroepskrachten en dat de
zandbak gecontroleerd wordt op uitwerpselen en afgedekt wordt na gebruik. De beroepskrachten werken
conform de afspraken met betrekking tot het buiten spelen. Bij het lopen naar de buitenruimte zijn de afspraken
voor de kinderen duidelijk. Alle kinderen verzamelen bij de buitendeur waarna één beroepskracht de buitenruimte
opent. De kinderen volgen met de andere beroepskracht. Wanneer een kind naar het toilet moet, blijft één
beroepskracht bij de kinderen buiten en de andere gaat met het kind mee. Via de ramen houden de
beroepskrachten contact met elkaar. Het toilet is namelijk zichtbaar via de ramen van de halvedagopvang. De
zandbak is afgedekt en de beroepskracht controleert de zandbak voordat de kinderen erin gaan spelen. Er is
genoeg schaduw door de bomen en een doek die gespannen is boven de zandbak tegen de zon. De kinderen
kunnen op deze manier altijd in de schaduw spelen. 

Gezondheid 
Handhygiëne en verschonen 
De afspraken met betrekking tot de handhygiëne en het verschonen staan beschreven in de werkinstructie
'Veiligheid gezondheid en hygiëne'. Hierin is onder andere opgenomen dat de kinderen hun handen wassen na het
buiten spelen, dat er gebruikgemaakt wordt van vloeibare zeep en dat na iedere verschoonbeurt de
beroepskracht zijn handen wast. Tijdens het inspectiebezoek wassen de kinderen hun handen nadat zij van buiten
komen en voordat zij gaan eten. Dit wordt gedaan op de groep onder toezicht van een beroepskracht. Hierbij
wordt er vloeibare zeep gebruikt en papieren doekjes om de handen af te drogen. De oudere kinderen mogen
zelfstandig hun handen wassen bij het toilet. De beroepskrachten geven aan dat zij de eerste paar keer meegaan
om te kijken of de kinderen correct hun handen wassen. Bij het verschonen van de luiers van de kinderen wast de
beroepskracht haar handen na iedere verschoning. De luiers worden direct na de verschoning in de luieremmer
gegooid. Het verschoonkussen wordt na iedere verschoning schoongemaakt met een spuitfles met allesreiniger.
De beroepskrachten hebben kennis van en handelen naar de werkinstructies wat betreft de handhygiëne en het
verschonen. 

Binnenmilieu 
De afspraken met betrekking tot een gezond binnenmilieu zijn opgenomen in de werkinstructie 'Veiligheid
gezondheid en hygiëne' en de werkinstructie 'Luchtkwaliteit'. Hierin staat onder andere dat de temperatuur in de
ruimtes niet boven de 27 graden Celsius behoort te zijn, dat er periodiek onderhoud wordt gepleegd aan het
mechanisch ventilatiesysteem en dat de temperatuur en CO2-waarde afgelezen kunnen worden op een meter. Er
wordt op de halvedagopvang gebruikgemaakt van een mechanisch ventilatiesysteem die door een bedrijf wordt
onderhouden. Op de dag van het inspectiebezoek is de temperatuur op de groep 20,9 graden Celsius en de CO2-
waarde is 455 ppm (parts per million). De beroepskrachten proberen de ruimte rond de 20 graden Celsius te
houden en de CO2-waarde niet hoger dan 1000 ppm. De beroepskrachten verklaren dat ze de ramen en deuren
naar buiten niet openzetten in verband met het mechanisch ventilatiesysteem. Om te ventileren doen de
beroepskrachten de deur naar de hal open. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de afspraken en handelen
conform deze afspraken omtrent het binnenmilieu.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. De meldcode kindermishandeling wordt jaarlijks
besproken in de teamvergadering en is beschikbaar op de locatie. De beroepskrachten kunnen mogelijke signalen
van kindermishandeling en de eerste stap bij een vermoeden van kindermishandeling benoemen.

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. De ruimte heeft aan de
voor en achterkant ramen, hierdoor is er zicht op de buitenspeelruimte en de toiletten. 
Gedurende de openingstijden zijn er te allen tijde minimaal twee beroepskrachten op de locatie aanwezig. Ook is
er een basisschool in hetzelfde pand gevestigd, waardoor er ook medewerkers van de school aanwezig zijn en af
en toe langslopen. De locatiemanager is drie dagen per week op de locatie aanwezig.
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Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Pedagogische werkwijze KindeRijk Halve dagopvang Orion versie 29 januari 2016, ontvangen op 13 juli 2017 
- Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne KindeRijk versie 4 oktober 2016, al in bezit van GGD 
- Werkinstructie luchtkwaliteit versie 1 juni 2016, reeds in bezit van GGD 
- Huisregels HDO Orion versie 22 december 2016, ontvangen op 13 juli 2017
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De binnenspeelruimte is passend en in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen ingericht.
De ruimte wordt gedeeld met de BSO die in de middag gebruikmaakt van de ruimte. Tijdens dagen waarbij de BSO
hele dagen opvang aanbiedt, starten de kinderen van de BSO in een andere ruimte. De groep is ingericht met
verschillende speelhoeken waarbij er een huishoek met keuken en poppen is, een bouwhoek en een leeshoek. Er
is verschillend los speelmateriaal dat de kinderen zelf kunnen pakken. Er is een aparte lage knutseltafel waar
gezamenlijk aan geknutseld kan worden. Er staan twee hoge tafels met banken waaraan gegeten wordt. Een
keukenblok met wastafel en de verschoningsruimte zijn in de ruimte aanwezig. 

Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte is passend en in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen ingericht.
De buitenspeelruimte is te bereiken door een aantal meters over het schoolplein te lopen. De buitenspeelruimte is
enkel voor het gebruik van de halvedagopvang. In de middag wordt het door de buitenschoolse opvang gebruikt.
De buitenspeelruimte wordt omheind door een hek en wordt afgesloten door een deur die dichtzit met een
kettingslot. Er is een zandbak geplaatst en is er een heemplantsoen. Via een doorgang in het hek van de
bestaande buitenruimte kunnen de kinderen hier in de natuur klimmen, klauteren en met boomstronken en takken
spelen. Ook is er een 'touwlift' zodat de kinderen bladeren of takken 'omhoog kunnen hijsen'. Er is los
speelmateriaal zoals schepjes, emmers, ballen en een frisbee.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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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 vanaf 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 bij aanvang van de werkzaamheden 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.

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

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.
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Accommodatie en inrichting
 

 

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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk halve dagopvang Orion
KvK-vestigingsnummer : 000030866219
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. S. Laan

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 04-07-2017
Opstellen concept inspectierapport : 24-07-2017
Zienswijze houder : 01-08-2017
Vaststellen inspectierapport : 01-08-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 08-08-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-08-2017

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.

De houder heeft afgezien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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