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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 5 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 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 onderzocht. 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 17 juli 2017 en op 18 juli 2017 en beoordeeld
onder de betreffende kwaliteitseisen.

Beschouwing
De organisatie 
KinderRijk is een organisatie met zestien buitenschoolse-opvanglocaties in Amsterdam en Amstelveen. Daarnaast
heeft KinderRijk veertien kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 jaar en acht halve-dagopvanglocaties voor
kinderen van 2 tot 4 jaar in Amstelveen en Amsterdam. 
Elke vestiging van KinderRijk staat onder leiding van een locatiemanager die verantwoordelijk is voor de inzet van
personeel en het opstellen en implementeren van locatiespecifiek beleid. De locatiemanager kan in voorkomende
situaties een beroep doen op de aandachtsfunctionarissen binnen KinderRijk. 
Er is zowel een klachtencoördinator als een vertrouwenspersoon aangesteld voor de hele organisatie. De functie
van vertrouwenspersoon wordt bekleed door de bedrijfsmaatschappelijk werker. De functie van
klachtencoördinator wordt door twee personen van de afdeling klantrelaties bekleed 

De locatie 
KinderRijk BSO Laan Rozenburg RV is per 17 augustus 2015 verhuisd naar de huidige locatie: Brede School Roelof
Venema. Dit nieuwe schoolgebouw is in samenwerking met KinderRijk ontwikkeld. De buitenschoolse opvang
bevindt zich in het hart van de Roelof Venemaschool en heeft een eigen ingang in het schoolgebouw. Er is een
nauwe samenwerking tussen de basisschool en de buitenschoolse opvang. Zo vindt er gedurende het schooljaar
overleg plaats tussen de locatiemanager en de directeur van de school. Tevens wordt door KinderRijk
tussenschoolse opvang aangeboden en zijn er beroepskrachten die onder schooltijd, in het kader van Passend
Onderwijs, individuele ondersteuning bieden aan kinderen. 

De buitenschoolse opvang bestaat uit vijf basisgroepen: drie basisgroepen voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar
(Jong 1, 2 en 3) en twee basisgroepen voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar (Oud 1 en 2). Vanaf 1 september
wil de locatie uitbreiden met tien kindplaatsen. Er zal dan een 8-plus-groep met dertig kindplaatsen worden
gecreëerd. De buitenschoolse opvang zal dan plaats bieden aan in totaal 110 kinderen. Er worden alleen kinderen
van de Roelof Venemaschool opgevangen. 

Op de locatie is een team van tien vaste beroepskrachten werkzaam. Sinds maart 2016 is er een nieuwe
locatiemanager aangesteld. Zij is drie dagen per week aanwezig en heeft een eigen kantoor dat naast de entree
van de buitenschoolse opvang ligt. Voorheen heeft zij gewerkt als locatiemanager op andere locaties van
KinderRijk waardoor zij bekend is met de organisatie. 

De buitenschoolse opvang beschikt over vijf groepsruimtes. Ook zijn er nog verschillende andere ruimtes in de
basisschool beschikbaar, namelijk een speellokaal, een gymzaal, een handvaardigheidslokaal, een technieklokaal
en een kooklokaal. Op de buitenschoolse opvang worden dan ook veel activiteiten aangeboden; de kinderen
hebben de keuze om hieraan deel te nemen of niet. Er worden ook naschoolse activiteiten, georganiseerd door de
school of door KinderRijk, aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten zoals schaken, toneel en wetenschap
en techniek. Op het schoolgebouw bevindt zich een daktuin, waar in het voorjaar ook getuinierd kan worden door
de kinderen van de buitenschoolse opvang. 

Oudercommissie 
Op 27 juli 2017 heeft de toezichthouder telefonisch contact gehad met de voorzitter van de oudercommissie. De
voorzitter laat weten tevreden te zijn over de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang gaat afscheid
nemen van de locatiemanager wat de oudercommissie jammer vindt. De samenwerking tussen de
oudercommissie en de locatiemanager was goed en de locatiemanager heeft voor verbetering gezorgd op de
buitenschoolse opvang. Met name het activiteitenaanbod is verbeterd waarbij rekening wordt gehouden met de
kwaliteiten van de beroepskrachten. De zwangerschapsvervanging van een beroepskracht is goed opgelost
doordat dit binnen het huidige personeel is gezocht. De voorzitter is daarom ook zeer tevreden over de
beroepskrachten. De voorzitter laat weten dat de accommodatie fantastisch is. In vergelijking met de vorige
locatie is vooral de hygiëne, het materiaalgebruik en de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van meerdere
lokalen zoals keuken, gymzaal en handvaardigheidslokaal, verbeterd. De oudercommissie komt minimaal vier
keer in het jaar bij elkaar, waarbij verschillende onderwerpen aan de orde komen. De oudercommissie krijgt
weinig vragen van andere ouders. Ouders worden door middel van nieuwsbrieven, die minimaal één keer in de
maand worden uitgegeven en het informatiebord bij de ingang van de locatie op de hoogte gehouden. 
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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
De toezichthouder heeft gedurende het inspectiebezoek op twee groepen observaties gedaan tijdens het vrij
spelen en het eten. Uit de observaties van het handelen van de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende uitvoering
geven aan de pedagogische basisdoelen, 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 zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd. 

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten op de groep zijn bekend met de kinderen en met elkaar. De beroepskrachten maken met
elkaar en de kinderen grapjes. Op deze manier ontstaat een aangename sfeer op de groep. De beroepskrachten
vertellen dat ze al lang met elkaar werken en elkaar daardoor goed kennen. Onder de beroepskrachten is een
duidelijke taakverdeling en deze wordt mondeling op elkaar afgestemd. Dit geeft veel structuur en duidelijkheid
voor de kinderen in de groep. Ook de dagindeling en het programma is voor de kinderen duidelijk. Voordat ze
gaan eten zeggen de beroepskrachten dat er opgeruimd dient te worden, de kinderen beginnen hier direct mee.
Wanneer de kinderen klaar zijn met opruimen verzamelen de kinderen zich allemaal bij de bank in de hoek van de
ruimte. De beroepskracht telt tot zes en de kinderen behoren dan op de bank te zitten. Eén kind mag dan de
kinderen tellen en vervolgens gaan de kinderen hun handen wassen voordat het ze gaan eten. Wanneer iedereen
aan tafel zit doet iedereen een vuist omhoog en rekt hem zo hoog mogelijk richting het plafond, daarna mag er
gegeten worden. De beroepskrachten verklaren dat ze dit ritueel voor het eten uitvoeren om rust te creëren op
de groep. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de persoonlijke eigenschappen van de kinderen en geven op
eigen initiatief gerichte steun aan kinderen die extra aandacht nodig hebben. Een kind op de groep kan soms wat
druk zijn en wil graag winnen. Wanneer het kind tijdens verstoppertje geen goede verstopplek kan vinden en nog
niet verstopt is wanneer de zoeker klaar is met tellen, ondersteunt de beroepskracht het kind om dit met de
andere kinderen op te lossen. 

Persoonlijke en sociale competenties 
De beroepskrachten proberen zoveel mogelijk de eigenheid van de kinderen te ontwikkelen. Zo kiezen de
beroepskrachten er bewust voor om broertjes en zusjes tijdens het eten niet aan dezelfde tafel te zetten. De
beroepskrachten proberen op deze manier de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren zonder dat er een broer
of zus bij hen in de buurt zit. De kinderen krijgen de ruimte om zelf te kiezen welke activiteiten ze willen gaan
doen. Zo is een aantal kinderen op de vide aan het spelen, andere spelen in de huishoek en een aantal is aan het
knutselen met lege dozen. De beroepskrachten zorgen ervoor dat kinderen geen ongelukken krijgen. De
beroepskracht roept een kind bij zich dat op de vide van een kast afspringt. De beroepskracht vraagt of het kind
nog weet dat het vorige week van de kast is gevallen. De beroepskracht legt uit dat een kast is om spullen in op
te bergen en of het thuis ook op de kast zit. De beroepskracht probeert het kind aan het denken te zetten over
de handelingen die het verricht. De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen.
Wanneer een kind een schoen van een ander kind afpakt en deze weggooit grijpt de beroepskracht in. De
beroepskracht spreekt het kind die de schoen heeft weggegooid aan en zegt dat die de schoen weer aan het kind
moet geven. De beroepskracht zorgt ervoor dat de kinderen daarna weer samen spelen. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en locatiemanager 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk buitenschoolse opvang Laan Rozenburg RV versie 6 februari 2017,
ontvangen op 18 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 omvat tien invalkrachten. Van de stagiaire die werkzaam is op de locatie
is beoordeeld dat de verklaring omtrent het gedrag niet ouder is dan twee jaar en voor aanvang van de
werkzaamheden is overgelegd. 

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten 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 invalkrachten die zijn ingezet
in de periode van 21 juni tot en met 5 juli 2017.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft vijf basisgroepen: 
- In de groepen Jong 1, 2 en 3 worden maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar opgevangen; 
Op woensdag en vrijdag is de groep Jong 3 gesloten. Tevens worden de groepen Jong 1 en 2 op woensdag
samengevoegd tot één groep waarin maximaal twintig kinderen worden opgevangen. 
- In de groepen Oud 1 en 2 worden maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar opgevangen.
Op woensdag en vrijdag worden de groepen Oud 1 en 2 samengevoegd tot één groep waarin maximaal twintig
kinderen worden opgevangen. In de praktijk worden op de woensdag tien kinderen opgevangen. 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. De kinderen zijn geplaatst in één of twee van de basisgroepen,
bijvoorbeeld enkele kinderen uit groep Jong 3. De plaatsing van kinderen in twee basisgroepen is vooraf met
ouders besproken en ouders hebben hiervoor schriftelijk toestemming moeten geven. Op de
toestemmingsformulieren die de toezichthouder heeft ontvangen is de duur van de periode schriftelijk
overeengekomen en staat beschreven in welke twee basisgroepen de kinderen worden opgevangen.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de samengevoegde groep Jong 1 en 2 worden namelijk twintig kinderen opgevangen door
twee beroepskrachten. In groep Oud 1 en 2 worden acht kinderen opgevangen door één beroepskracht. 

De beroepskrachten hebben op maandag, dinsdag en donderdag de volgende werktijden: van 14.30 tot 17.30 of
18.30 uur. Op woensdag werken de beroepskrachten van 11.00 of 12.00 uur tot 18.30 uur en op vrijdag van
11.45 tot 17.30 of 18.30 uur. Ook zijn er beroepskrachten die op vrijdag een halve dag werken, namelijk van
11.45 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 17.30 of 18.30 uur. Zij pauzeren niet. Met deze werktijden wordt
redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat er te allen tijde door minimaal twee beroepskrachten wordt geopend en afgesloten. De
achterwachtregeling die is opgesteld hangt in het kantoor van de pedagogisch medewerkers. De beroepskrachten
zijn op de hoogte van de achterwachtregeling. 

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en locatiemanager 
- Inspectiebezoek 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 11 juli 2017 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 11 juli 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten van 21 juni tot en met 5 juli 2017, ontvangen op 11 juli 2017 
- Presentielijsten van 21 juni tot en met 5 juli 2017, ontvangen op 11 juli 2017 
- Plaatsingslijsten van 21 juni tot en met 5 juli 2017, ontvangen op 11 juli 2017 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk buitenschoolse opvang Laan Rozenburg RV versie 6 februari 2017,
ontvangen op 18 juli 2017 
- Documenten toestemming ouders ruildagen of extra dagen, ontvangen op 11 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. Ook zijn de locatiespecifieke
afspraken terug te vinden in de mappen op de groep. 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 het hitteprotocol en het
binnenmilieu. 

Veiligheid 
Buiten spelen 
De locatie heeft verschillende afspraken omtrent het buiten spelen. Deze staan vermeld in de algemene regels van
de locatie en in de werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne die voor de gehele organisatie geldt. Hierin
staat onder andere beschreven dat er altijd een beroepskracht mee naar buiten gaat en dat kinderen met een
zelfstandigheidsverklaring moeten melden dat ze naar buiten gaan. De beroepskrachten vertellen dat er een
verschil wordt gemaakt tussen de kinderen van de groepen Jong en Oud. De kinderen van Jong mogen alleen
naar buiten onder begeleiding van de beroepskrachten. Wanneer er één beroepskracht buiten is mogen de
kinderen alleen in het zicht van de beroepskracht voor het gebouw spelen. Wanneer er meerdere
beroepskrachten zijn mogen ze ook verder in de bosjes en om de hoek bij de zandbak spelen. De kinderen van
de groepen Oud mogen op het hele schoolplein spelen. Er zijn aparte afspraken over het spelen op het 'kiss &
ride' plein. Dit is het plein voor het gebouw dat ook gebruikt wordt als parkeerplaats wanneer er activiteiten in de
gymzaal gedaan worden. Het plein wordt dan door middel van een verrijdbaar hek opengesteld als parkeerplaats.
Op de momenten dat het plein opengesteld is, wordt er niet gespeeld op dit plein. De beroepskrachten nemen ook
een mobiele telefoon van de locatie mee zodat ze altijd bereikbaar zijn. De regels en afspraken over het buiten
spelen zijn duidelijk en de beroepskrachten handelen volgens deze regels. 

Gezondheid 
Hitteprotocol 
Bij warm weer wordt een hitteprotocol gehanteerd, deze hangt op de locatie op het prikbord voor bij de ingang.
Het hitteprotocol gaat in wanneer de temperatuur boven de 25 graden Celsius komt. Wanneer de temperatuur
oploopt en het boven de 25 graden Celsius komt geven de beroepskrachten de kinderen extra te drinken, ze
smeren de kinderen in met zonnebrandcrème van minimaal factor 30 en gaan niet tussen 12:00 en 15:00 naar
buiten. Ook zorgen de beroepskrachten buiten voor verkoeling door een waterslang op te hangen of spelletjes
met water te doen. De beroepskrachten handelen hierbij volgens de afspraken die vermeld zijn in de
werkinstructies veiligheid, gezondheid en hygiëne. Hierin staat namelijk onder andere vermeld dat er een
zonnebrandcrème gebruikt wordt van minimaal factor 30 en dat kinderen van de buitenschoolse opvang zoveel
mogelijk zelf smeren en hun gezicht extra goed moeten insmeren. 

Binnenmilieu 
De afspraken met betrekking tot een gezond binnenmilieu zijn opgenomen in de werkinstructie 'veiligheid
gezondheid en hygiëne' en de werkinstructie 'binnenmilieu'. Hierin staat onder andere dat de temperatuur in de
ruimtes niet boven de 27 graden Celsius behoort te zijn, dat door het hoofdkantoor periodiek metingen worden
gedaan op de locatie wat wordt bijgehouden in een logboek en dat de buitendeuren en ramen zoveel mogelijk
gesloten moeten blijven. Op de buitenschoolse opvang wordt gebruikgemaakt van een mechanisch
ventilatiesysteem dat door de gemeente wordt beheerd. Wanneer er storingen zijn kan de locatiemanager
contact opnemen met de gemeente en de gemeente komt dan het ventilatiesysteem controleren. De
beroepskrachten kunnen de temperatuur met enkele graden reguleren maar dit heeft wel een paar uur
aanpassingstijd nodig. Tijdens het inspectiebezoek ligt de temperatuur rond de 22 graden Celsius en de CO2-
waarde is niet hoger dan 725 ppm (parts per million) op de verschillende groepen. De beroepskrachten vertellen
dat ze de temperatuur kunnen aflezen op de thermometers in de verschillende ruimtes. Het is bijna nooit nodig
deze aan te passen. De CO2 meten ze steekproefsgewijs, ze meten dan een week lang op iedere groep de CO2-
waarde en geven dit door aan het hoofdkantoor. Verder houden ze zoveel mogelijk de ramen en deuren naar
buiten dicht. De beroepskrachten handelen conform het beleid wat betreft het binnenmilieu.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Alle vaste beroepskrachten volgen jaarlijks een
(herhaal-)cursus over de meldcode die KinderRijk-breed wordt georganiseerd. Met betrekking tot het signaleren
wordt er samengewerkt met de Roelof-Venemaschool. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldcode
en weten welke stappen ze behoren te nemen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en locatiemanager 
- Groepsregels Jong versie 17 augustus 2015, ontvangen op 17 juli 2017 
- Groepsregels Oud versie 17 augustus 2015, ontvangen op 17 juli 2017 
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- Algemene regels, ontvangen op 17 juli 2017 
- Locatie informatie BSO locatie Laan Rozenburg Roelof-Venema, ontvangen op 17 juli 2017 
- Binnenmilieu, versie 15 oktober 2015 
- Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne versie oktober 2016

KinderRijk Buitenschoolse opvang Laan Rozenburg RV - Jaarlijks onderzoek 05-07-2017 8/14



Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang beschikt over vijf groepsruimtes, een speellokaal, een handvaardigheidslokaal, een
technieklokaal en een kooklokaal en kan tevens gebruikmaken van de gymzaal. Drie groepsruimtes en de
speelzaal bevinden zich op de begane grond van het pand; de overige ruimtes en lokalen op de eerste verdieping. 

De ruimtes zijn passend ingericht voor de leeftijd van de kinderen. De groepen Jong 1, 2 en 3 zijn ingericht met
verschillende hoeken zoals een leeshoek, een huishoek en een knutselhoek. De groepen Jong 1 en 2 beschikken
elk over een vide waarop een bouwhoek is gecreëerd. In alle groepen is los speelmateriaal waaronder boeken,
gezelschapsspellen, verkleedkleren en bouwmateriaal aanwezig. Er is zeer divers knutselmateriaal dat in
doorzichtige bakken is opgeslagen waardoor dit goed zichtbaar is voor de kinderen. 

De groepsruimtes voor de groepen Oud 1 en 2 beschikken ook elk over een vide. Ook staat er in de groepen een
computer, een televisie en een Wii. Er is los speelmateriaal waaronder gezelschapsspellen, klei en ander
knutselmateriaal. 

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het omheinde schoolplein dat om het gebouw heen ligt. Een
gedeelte hiervan is een kiss & ride gedeelte dat niet altijd beschikbaar is. De buitenruimte is passend en in
overeenstemming met het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen ingericht. Er zijn klimtoestellen op het
schoolplein geplaatst waarvan de opvang gebruik maakt. In een schuur ligt los speelmateriaal zoals fietsjes en
sportattributen zoals voetballen en hockeysticks, dit speelmateriaal wordt door de beroepskrachten gepakt
wanneer de kinderen buiten gaan spelen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

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

Gebruikte bronnen:
- Overzicht leden van de oudercommissie, ontvangen op 17 juli 2017 
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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.
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang van de
werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee jaar. De
actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de
meest actuele verklaring omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie

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

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in basisgroepen.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen houder en ouder
overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep.

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is.
Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen ten
hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens de beroepskracht-kind-ratio
vereist 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.
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Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

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.
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.

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 het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na 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 Buitenschoolse opvang Laan Rozenburg RV
KvK-vestigingsnummer : 000019291701
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 100
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 : 05-07-2017
Opstellen concept inspectierapport : 07-08-2017
Zienswijze houder : 11-08-2017
Vaststellen inspectierapport : 11-08-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 14-08-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 14-08-2017

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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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