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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 18 september 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 25 en 27 september 2017 en deze beoordeeld
onder de betreffende kwaliteitseisen.

Beschouwing
Organisatie 
KinderRijk B.V. is een organisatie met momenteel zestien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot
12 jaar, veertien locaties voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Amsterdam en Amstelveen en
acht halve-dagopvanglocaties voor kinderen van 2 tot 4 jaar in Amstelveen en Amsterdam. Elke vestiging van
KinderRijk staat onder leiding van een locatiemanager die verantwoordelijk is voor de inzet van personeel en het
opstellen en implementeren van locatiespecifiek beleid. De locatiemanager kan in voorkomende situaties een
beroep doen op de aandachtsfunctionarissen binnen KinderRijk. 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 Kinderdagverblijf Brink bestaat uit zes groepen: een babygroep, een peutergroep en vier verticale
groepen. Elke groep heeft een eigen stamgroepsruimte en daarnaast kunnen alle groepen gebruikmaken van de
centrale hal die is ingericht met een atelier en een muziekhoek. Daarnaast heeft het kinderdagverblijf de
beschikking over een grote natuurtuin die aan alle groepsruimtes grenst. Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt
met thema's die zes weken duren. Per thema worden activiteiten uitgevoerd die verschillende
ontwikkelingsdomeinen aanspreken zoals creativiteit, sociaal emotioneel, taal, motoriek en de rekenkundige
vaardigheden. Er is een vast team van vijftien beroepskrachten werkzaam op het kinderdagverblijf waarvan er
sinds het laatste jaarlijks onderzoek d.d. 15 november 2016 drie nieuw in dienst zijn getreden. In geval van
ziekte, vakantie of verlof worden invalkrachten uit de invalpool van KinderRijk ingezet. De locatie wordt
aangestuurd door een locatiemanager die tevens de buitenschoolse opvang van dezelfde houder, gevestigd in
hetzelfde pand, aanstuurt. De locatiemanager is vier dagen per week op de locatie aanwezig. 

Oudercommissie 
Op 20 oktober 2017 heeft de toezichthouder telefonisch contact gehad met de voorzitter van de
oudercommissie van kinderdagverblijf Brink. De oudercommissie bestaat momenteel uit drie leden. De voorzitter
laat weten zeer tevreden te zijn over de algehele kwaliteit van het kinderdagverblijf. Het afgelopen jaar zijn er
verschuivingen geweest in de samenstelling van de beroepskrachten op de groepen, wat de voorzitter als zeer
positief heeft ervaren. Op de groepen zijn sterkere combinaties van de beroepskrachten werkzaam, waarbij de
kwaliteiten van de beroepskrachten goed worden benut. Op de locatie worden leuke activiteiten georganiseerd die
bij de verschillende thema’s passen. Over de buitenruimte die ruim een jaar geleden opnieuw is ingericht is de
ouder zeer tevreden. Daarnaast zijn in het afgelopen jaar nieuwe keukens in de groepsruimtes geplaatst en is er
een nieuwe vloer gelegd, wat een rustigere uitstraling geeft. Het contact met de beroepskrachten en de
leidinggevende wordt als positief ervaren. De oudercommissie wordt door de leidinggevende gehoord en om
advies gevraagd. Wel verklaart de voorzitter het jammer te vinden dat de organisatie wat betreft digitalisering
achterloopt.

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 pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld op basis van observaties in alle groepen tijdens
het vrij spelen en een activiteit buiten. Uit deze observaties is gebleken dat op de locatie voldoende uitvoering
wordt gegeven 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 volgen enkele voorbeelden waarop de beoordeling gebaseerd is. 

Emotionele ontwikkeling 
Op de dag van het inspectiebezoek wordt met een deel van de kinderen buiten gespeeld. De beroepskrachten
staan verspreid over het plein en van elke groep is er een vaste beroepskracht buiten, waardoor voor alle
kinderen een vast gezicht in de buurt is. De sfeer is ontspannen. Het buitenspeelterrein beschikt over een babybox
voorzien van gras waar de baby's op een veilige manier buiten kunnen spelen. De beroepskrachten kennen de
kinderen. Zo noemen de beroepskrachten de kinderen bij hun naam en kennen zij hun persoonlijke
bijzonderheden. Een van de beroepskrachten weet bijvoorbeeld dat een kind naar de dokter is geweest en vraagt
aan het kind of het de sticker op zijn hand van de dokter heeft gekregen. 

Persoonlijke ontwikkeling en sociale competentie 
De beroepskrachten benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur en plezier. Op het
kinderdagverblijf wordt gewerkt met thema's die zes weken duren. In de week van het inspectiebezoek is gestart
met het thema 'beroepen' en in de week van het inspectiebezoek staat het beroep 'brandweer' centraal. Per
thema worden activiteiten uitgevoerd die verschillende ontwikkelingsdomeinen aanspreken zoals creativiteit,
sociaal emotioneel, taal, motoriek en de rekenkundige vaardigheden. Tijdens het buiten spelen staat er een
vuurkorf met blokken hout. Gezamelijk wordt, onder begeleiding van liedjes die te maken hebben met de
brandweer, met de kinderen een 'brandje' geblust. De kinderen mogen één voor één het brandje 'blussen' met
een tuinslang. De beroepskrachten begeleiden de activiteit en betrekken de kinderen hier actief bij, bijvoorbeeld
door te vragen of een kind ook wil helpen blussen. De kinderen leren bij deze activiteit om op elkaar te wachten
en ook het samen spelen wordt gestimuleerd. Gedurende de activiteit wordt over de brandweer gesproken,
waarbij aan bod komt wanneer je de brandweer belt, hoe een brandweerauto eruit ziet en wat voor geluid een
brandweerauto maakt. Als het 'brandje' geblust is, worden de kinderen door de beroepskrachten
gecomplimenteerd en wordt er gezamenlijk geapplaudisseerd. Het thema leeft bij de kinderen, zo is er een kind
dat na de activiteit een rondje fietst op het plein en hierbij het geluid van een brandweerauto nadoet. Als het
vervolgens tijd is om naar binnen te gaan wordt de zelfredzaamheid van de kinderen gestimuleerd. De kinderen
worden aangestuurd om zelf het speelgoed op te ruimen en vervolgens zelf hun jas en schoenen uit te trekken.
De beroepskrachten zijn aanwezig en beschikbaar indien de kinderen hun hulp nodig hebben.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Observaties 
- Gesprekken met beroepskrachten en leidinggevende
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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. De steekproef betreft de beroepskrachten die sinds het laatst
reguliere inspectiebezoek (15 november 2016) in dienst zijn getreden en de invalkrachten en stagiaires die zijn
ingezet van 5 tot en met 18 september 2017.

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 en betreft het
personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden (d.d. 15 november 2017) en de
invalkrachten die zijn ingezet op de locatie van 5 tot en met 18 september 2017. 

In de onderzochte periode is conform de cao Kinderopvang wegens de ziekte van een beroepskracht formatief
een stagiair ingezet.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf heeft zes stamgroepen 
- Zeehonden met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar; 
- Walvissen met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar; 
- Schildpadden met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar; 
- Dolfijnen met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar; 
- Zeepaardjes met maximaal negen kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar en 
- Pinguïns met maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar. 

De opvang vindt plaats in stamgroepen, alle kinderen worden dagelijks in hun eigen groep opgevangen. Aan het
begin en aan het einde van de dag worden de groepen Zeehonden en Walvissen, de groepen Schildpadden en
Dolfijnen, en de groepen Zeepaardjes en Pinguïns samengevoegd. In de onderzochte periode (5 tot en met 18
september 2017) zijn er geen kinderen in een andere dan de eigen stamgroep opgevangen. 

Aan iedere stamgroep zijn drie vaste beroepskrachten toegewezen. In de onderzochte periode is dagelijks per
groep minimaal een van de vaste beroepskrachten werkzaam geweest.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal en de leeftijd van
de kinderen dat wordt opgevangen. In de groep Zeehondjes worden negen kinderen, in de groep Walvissen tien,
in de groep schildpadden twaalf, in de groep Dolfijnen elf, in de groep Zeepaardjes zeven en in de groep Pinguïns
veertien kinderen opgevangen. Op de dag van het inspectiebezoek zijn in alle groepen twee beroepskrachten
ingezet. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 5 tot en met 18 september 2017 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal en de leeftijd van de opgevangen kinderen. 

De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: van 7.30 tot 17.30 uur, van 8.00 tot 17.15 uur of
van 8.30 tot 18.00 of 18.30 uur. De beroepskrachten pauzeren tussen 13.00 en 15.00 uur om de beurt 60
minuten. 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 drie beroepskrachten wordt geopend en afgesloten.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprekken met de locatiemanager 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 25 september 2017 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 25 september 2017 
- Stage-overeenkomsten, ontvangen op 27 september en 25 oktober 2017 
- Telefonisch contact leidinggevende betreft inzet stagiair op 25 oktober 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten van 5 tot en met 18 september 2017, ontvangen op 25 september 2017 
- Presentielijsten van 5 tot en met 18 september 2017, ontvangen op 25 september 2017 

KinderRijk Kinderdagverblijf Brink - Jaarlijks onderzoek 18-09-2017 5/14



- Pedagogisch beleidsplan, versie 29 januari 2016, reeds in bezit GGD
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Jaarlijks worden middels de risicomonitor de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid uitgevoerd. De
inhoudelijke beoordeling van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid is geen onderdeel van dit
onderzoek. Wel is op basis van een steekproef beoordeeld in hoeverre het beleid veiligheid en gezondheid in de
praktijk wordt uitgevoerd en of de beroepskrachten voldoende op de hoogte worden gesteld. 

Een keer in de zes weken vindt een overleg met het gehele team plaats en daarnaast vinden er een keer in de zes
weken een groepsoverleg plaats. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt tijdens dit overleg besproken.
Daarnaast kunnen de beroepskrachten de protocollen die voor de hele organisatie van KinderRijk gelden, online
vinden op www.kwaliteitrijk.nl. 

Op het gebied van veiligheid is in dit onderzoek gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken omtrent het
veilig slapen en op het gebied van gezondheid is gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken omtrent de
overdracht van ziektekiemen 

Veiligheid 
In de 'Werkinstructie veilig slapen' van KinderRijk zijn maatregelen opgenomen die beroepskrachten dienen te
nemen om het risico op wiegendood te reduceren. Tijdens het inspectiebezoek vertellen de beroepskrachten dat
de kinderen in ieder geval tot 2 jaar in een slaapzak slapen, dat er geen spenenkoorden of elastiekjes mee naar
bed worden gegeven en dat indien ouders wensen dat kinderen op hun buik slapen of worden ingebakerd, ouders
hier schriftelijk toestemming voor moeten geven. Ook vertellen de beroepskrachten dat ouders schriftelijk
toestemming dienen te geven voor het slapen in de buitenbedjes. In de slaapkamers wordt gebruikgemaakt van
babyfoons en daarnaast verklaren de beroepskrachten ook iedere tien minuten in de slaapkamer te kijken (via het
raam van de slaapkamerdeur of door naar binnen te gaan). Deze maatregelen komen overeen met het beleid van
de organisatie. 
In het kinderdagverblijf slapen met regelmaat baby's in kinderwagens. In de werkinstructie staat beschreven:
'Mocht er gebruik worden gemaakt van een kinderwagen dan moet de kap omlaag (in verband met ventilatie) en
is er permanent toezicht.' Tijdens het inspectiebezoek vertelt een van de beroepskrachten dat diezelfde ochtend
een kind in de slaapkamer, in een kinderwagen te slapen is gelegd en dus niet onder permanent toezicht is
geweest. Daarnaast blijkt tijdens het inspectiebezoek dat niet alle beroepskrachten op de hoogte zijn van de
maatregel dat indien een kind in een kinderwagen slaapt, de kap omlaag dient te zijn. Dit is met de leidinggevende
besproken en zij verklaart dit te zullen bespreken met de beroepskrachten en erop toe te zien dat dit niet meer
gebeurt. Daarnaast verklaart zij dat tijdens het eerstvolgende werkoverleg de 'Werkinstructie veilig slapen'
centraal zal staan. 

Gezondheid 
Sinds januari 2017 worden op de locatie drie keer per week warme maaltijden aangeboden. De gastvrouw die
werkzaam is bij het kinderdagverblijf is verantwoordelijk voor het opwarmen van deze maaltijden. De leverancier
van de maaltijden heeft een document, waarin advies wordt gegeven omtrent het opwarmen van de maaltijden,
meegeleverd. Dit document hangt ten tijde van het inspectiebezoek in de keuken. De gastvrouw is op de hoogte
van dit opwarmadvies en verklaart deze adviezen ook uit te voeren. Zo vertelt zij onder andere dat het eten
zestig minuten wordt verwarmd op 130°C en dat zij vervolgens middels een voedselthermometer controleert of
het eten de gewenste temperatuur van minimaal 75°C heeft bereikt. De gastvrouw vertelt dat het weleens
voorkomt dat het eten na zestig minuten nog niet de gewenste temperatuur heeft, in dat geval wordt het eten
nog tien minuten langer opgewarmd. Restjes worden weggegooid, aldus de gastvrouw. 

Tijdens het inspectiebezoek zien de beroepskrachten erop toe dat de kinderen na het plassen hun handen wassen
met water en zeep en drogen aan papieren doekjes. De beroepskrachten wassen na elke verschoonronde hun
handen en maken het aankleedkussen schoon met een oplossing van allesreiniger en water. Gedurende het
inspectiebezoek wast echter een van de beroepskrachten haar handen slechts met water. Daarnaast wast een
van de beroepskrachten haar handen na het uittrekken van de handschoenen bij het tappunt van de keuken waar
ook flesvoeding bereid wordt. Ook blijkt tijdens het bezoek dat de beroepskrachten niet op de hoogte te zijn
wanneer zij het aankleedkussen dienen te desinfecteren. Dit is met de leidinggevende besproken en ook deze
punten verklaart zij met de beroepskrachten te zullen bespreken.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Zo volgen alle nieuwe beroepskrachten een
interne training over de meldcode die voor heel KinderRijk wordt georganiseerd. Daarnaast krijgen de vaste
medewerkers regelmatig een interne opfristraining betreffende de meldcode. Tevens wordt tijdens
teamvergaderingen die eens in de vier weken plaatsvinden aandacht besteed aan de kennis en het gebruik van de
meldcode. Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van mogelijke
signalen van kindermishandeling en de stappen uit het stappenplan.

Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere
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volwassene. Zo wordt aan het begin en einde van de dag geopend en gesloten op drie groepen die aan elkaar
grenzen. De sanitaire ruimtes worden gedeeld met de buurgroep en in de slaapkamers wordt gebruikgemaakt van
babyfoons. De ruimtes zijn voorzien van ramen en deuren met glas. Gedurende het inspectiebezoek lopen zowel
de beroepskrachten als de gastvrouw regelmatig bij andere stamgroepen naar binnen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Telefoongesprekken met de locatiemanager, op 19 en 27 september 207 
- Gesprek met gastvrouw 
- Werkinstructie veilig slapen, versie 29 maart 2017, ontvangen op 
- Opwarm advies heteluchtoven Lekker en vers, reeds in bezit GGD 
- Werkinstructie Voedselhygiëne (concept), reeds in bezit GGD 
- Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne, versie 20 juli 2017, reeds in bezit GGD 
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
Het kinderdagverblijf is gevestigd in een pand waarin tevens de gelijknamige buitenschoolse opvang gevestigd is.
Elke stamgroep heeft de beschikking over een vaste afzonderlijke groepsruimte. De groepsruimtes zijn passend
en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de kinderen ingericht. 

Zo zijn in de verticale groepen zowel hoekjes gecreëerd voor de oudere kinderen als boxen of grondboxen voor
de kleinere kinderen. De peutergroep heeft naast de eigen groepsruimte de beschikking over een speelzaal. 

Tevens kunnen alle groepen gebruikmaken van de gemeenschappelijke hal die is ingericht met een atelier waar de
kinderen kunnen knutselen en een muziekhoek waarin onder andere een piano staat. Ook maakt het
kinderdagverblijf af en toe gebruik van de keuken, waar een aanrecht op kindhoogte is en waar kookactiviteiten
met de kinderen kunnen worden georganiseerd.

Buitenspeelruimte
Het kinderdagverblijf maakt gebruik van een buitenruimte die via alle stamgroepsruimtes te bereiken is. De
buitenruimte wordt gedeeld met de buitenschoolse opvang die in hetzelfde pand gevestigd is. De buitenruimte is
ingericht als natuurtuin met onder andere een minibos, een zandbak en een hoek voor de baby's. Daarnaast is in
de buitenruimte voldoende los speelmateriaal voor de kinderen zoals speelgoed voor in de zandbak, fietsen, en
autobanden.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

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

Gebruikte bronnen:
- Overzicht leden van de oudercommissie, ontvangen op 25 september 2017 
- Gesprek met de voorzitter van de oudercommissie op 20 oktober 2017
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid
 

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven 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.
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.

Beroepskracht-kind-ratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep
bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.
De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
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Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

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.

Vierogenprincipe

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Binnenspeelruimte

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

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een
oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.

KinderRijk Kinderdagverblijf Brink - Jaarlijks onderzoek 18-09-2017 12/14



Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk Kinderdagverblijf Brink
KvK-vestigingsnummer : 000016263103
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 73
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : KinderRijk B.V.
Adres houder : Postbus 2027
Postcde en plaats : 1180 EA  Amstelveen
KvK-nummer : 34321110
Website : www.kinderrijk.nl

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. P. Neefjes, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 18-09-2017
Opstellen concept inspectierapport : 25-10-2017
Zienswijze houder : 08-11-2017
Vaststellen inspectierapport : 08-11-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 08-11-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-11-2017

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.

p.m.
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