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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 21 november 2017 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht, namelijk 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 documenten die door de houder op 12 december 2017 zijn toegestuurd, maken deel uit van het onderzoek.

Beschouwing
De organisatie 
KinderRijk is een organisatie met zestien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Daarnaast heeft KinderRijk eenentwintig locaties voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in
Amsterdam en Amstelveen, waaronder enkele halve-dagopvanglocaties voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 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. 

Locatie 
Buitenschoolse opvang (bso) Asserring deelt een gebouw met kinderdagverblijf (kdv) Asserring. De bso heeft een
apart adres en een eigen ingang. Kdv en bso maken gebruik van een gezamenlijke tuin en worden aangestuurd
door dezelfde leidinggevende. Bso Asserring maakt deel uit van een cluster met nog drie andere bso-locaties van
KinderRijk (Jane Adamslaan, Schweitzerlaan en Noorddammerweg). Het cluster heeft een eigen invalpool en men
kan bij afwezigheid van de locatiemanager op elkaar terugvallen. 

De bso bestaat uit vier groepen: twee groepen voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar (de Nemo's en de Dory's),
één voor kinderen van 6 tot en met 8 (de Sharks) en één voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar (de Turtles). In
totaal kunnen er maximaal 80 kinderen worden opgevangen. Op woensdag en vrijdag is de groep Dory’s
gesloten. 

Tussen de beroepskrachten en de kinderen is de sfeer gemoedelijk. In de omgangsvormen en afspraken wordt
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de jongere en de oudere kinderen. Met activiteiten wordt aangesloten
bij de belevingswereld van de kinderen en bij actuele thema's. Op de bso worden veel sport- en spelactiviteiten
ondernomen, er wordt gekookt en in vakanties worden uitstapjes gemaakt. Met deze activiteiten wordt ook
aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling van de kinderen.

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
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geobserveerd in de groepen Dory's, Nemo's en Sharks
tijdens het gezamenlijk eten van een tussendoortje en het vrij spelen. Gedurende deze observaties wordt
voldoende invulling gegeven aan de pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de emotionele
veiligheid van de kinderen, de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties van
de kinderen en de overdracht van normen en waarden. Hierna zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit
oordeel gebaseerd is. 

Bij een van de jongste groepen zitten de kinderen aan tafel om gezamenlijk een cracker te eten en wat te
drinken. De beroepskrachten en de kinderen voeren gesprekjes en de beroepskrachten stellen vragen om het
gesprek te verdiepen; alle kinderen zijn hierbij betrokken. Na het eten mogen de kinderen zelf kiezen waar ze
mee gaan spelen. Wanneer de beroepskrachten klaar zijn met het afruimen van de tafel, komt een aantal
kinderen naar hen toe om te vragen of ze (verder) mogen knutselen. Het thema is sinterklaas en die middag
wordt onder begeleiding gewerkt aan een stoomboot en een pepernotenfabriek. Ook zijn kinderen zelfstandig aan
het tekenen over Sinterklaas. Een deel van de kinderen blijft spelen, bijvoorbeeld in de speelzaal. In de ruimte van
de groep Nemo's wordt vooral geknutseld en in die van de Dory's vooral vrij gespeeld. De kinderen van beide
groepen op de begane grond zij vrij om te kiezen waar ze willen spelen. Hierdoor hebben de kinderen een ruime
keuze om te doen of te ontdekken wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. 

Bij de groep Sharks, waar wat oudere kinderen worden opgevangen, heerst een sfeer die daarbij past. De
kinderen spelen meer zelf, en spelen meer sociaal spel. Een groepje kinderen bereidt een kleine dansvoorstelling
voor en wil graag dat iedereen naar de uitvoering komt kijken. De beroepskrachten helpen hen hierbij, en vrijwel
alle kinderen komen kijken. De kinderen van deze groep hebben ook meer vrijheid. Ze mogen onder bepaalde
voorwaarden (zie domein veiligheid en gezondheid zelfstandig buiten spelen, en omdat de beroepskrachten boven
zijn, is er meer afstand. Doordat de kinderen meerdere ruimtes tot hun beschikking hebben, kunnen ze zich tot
op zekere hoogte terugtrekken. 

De beroepskrachten besteden ook aandacht aan de overdracht van normen en waarden. Zij wijzen kinderen erop
dat ze even moeten wachten als mensen in gesprek zijn, dat ze moeten helpen opruimen en dat ze zuinig met
spullen moeten zijn. De kinderen leren daar ook zelf verantwoordelijkheid voor te nemen, bijvoorbeeld doordat ze
zelf de tijd in de gaten moeten houden en op elkaar moeten letten bij het buiten spelen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende (op locatie) 
- Observaties (dinsdag tussen 15.30 en 17.00 uur) 
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De personen die bij het kindercentrum werken, 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 in de onderzochte periode zijn ingezet.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die bij het kindercentrum werken, 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 in de onderzochte periode
zijn ingezet.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft vier basisgroepen. In elke groep worden dagelijks maximaal twintig kinderen
opgevangen. In de groepen Dory's en Nemo's worden kinderen tussen de 4 en 7 jaar opgevangen, in de groep
Sharks kinderen tussen 6 en 9 en in de groep Turtles kinderen van 8 tot en met 12 jaar. 
De groep Dory's is drie dagen per week geopend: maandag, dinsdag en donderdag. Het komt daardoor voor dat
kinderen in twee basisgroepen zijn geplaatst. 

De kinderen zijn geplaatst in een basisgroep. Het gebeurt echter dat kinderen, bij afname van extra dagen, in een
andere groep worden opgevangen. Hiervoor wordt door ouders vooraf schriftelijk toestemming gegeven.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Dory's worden namelijk negentien kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten, net als in de groepen Sharks en Turtles. In de groep Nemo's worden zeventien kinderen
opgevangen door twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 7 tot en met 21 november 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 beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: van 14.30 tot 17.30 uur of van 14.30 tot 18.30
uur. Zij pauzeren niet. Op woensdag werken ze van 11.45 tot 17.30 of 18.30 uur. Op vrijdag werken (minimaal)
twee beroepskrachten van 11.30 tot 17.30 of 18.30 uur en (minimaal) twee van 14.30 tot 17.30 of 18.30 uur.
De kinderen van de Nemo's zijn dan namelijk eerder uit dan de kinderen van de Turtles en de Sharks. 

Tijdens schoolvrije dagen werken de beroepskrachten van 8.15 tot 17.30 of 18.30 uur en van 8.30 tot 18.30
uur. De beroepskrachten houden dan per groep na elkaar 45 minuten pauze, zodat altijd de helft van het vereiste
aantal beroepskrachten wordt ingezet. Met deze werktijden wordt er 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 te allen tijde door minimaal twee en vaak drie beroepskrachten wordt geopend en altijd door
minimaal twee beroepskrachten wordt afgesloten. 

Bij eventuele calamiteiten fungeren de personen van het kinderdagverblijf van dezelfde locatie als achterwacht. Er
kan ook altijd een beroep worden gedaan op de beroepskrachten van een van de andere vestigingen van het
cluster.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende (tijdens het inspectiebezoek) 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 12 december 2017) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (ontvangen op 12 december 2017) 
- Overzicht inzet beroepskrachten 7 tot en met 21 november 2017 (ontvangen op 12 december 2017) 
- Presentielijsten 7 tot en met 21 november 2017 (ontvangen op 12 december 2017) 
- Plaatsingslijsten 7 tot en met 21 november 2017 (ontvangen op 12 december 2017) 
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Onderdelen van het veiligheids- en gezondheidsbeleid worden eens per zes weken in het werkoverleg besproken. 
Het beleid van het kindercentrum is beoordeeld aan de hand van enkele thema’s. Met betrekking tot de veiligheid
is gelet op het buiten spelen. Met betrekking tot gezondheid is de uitvoering van het beleid omtrent medisch
handelen beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het
geldende beleid en hier in de praktijk naar handelen. Hieronder volgt een toelichting. 

Buiten spelen 
De werkafspraken met betrekking tot het buiten spelen zijn opgenomen in de KinderRijk-brede 'Werkinstructie
veiligheid, gezondheid en hygiëne'. Hierin wordt echter uitsluitend gesproken over de kinderdagverblijven en de
halve-dagopvanglocaties. Ook in de locatiespecifieke pedagogische werkwijze zijn geen afspraken opgenomen
over dit onderwerp. 
Tijdens het bezoek blijkt echter, dat de beroepskrachten heldere afspraken hebben en hiernaar handelen. De
afspraken zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De jongste groepen worden opgevangen in de
benedenruimtes, waardoor zij gemakkelijk en redelijk zelfstandig buiten kunnen spelen in de aangrenzende
binnentuin. Van de twee oudste groepen mogen de kinderen (vanaf 7 jaar en met een zelfstandigheidscontract)
ook op het schoolplein naast de binnentuin spelen. Er zijn afspraken over tot hoe laat en met hoeveel de kinderen
daar mogen zijn, hoe ze op elkaar letten, en hoe de beroepskrachten weten dat ze daar zijn. Deze afspraken
dienen te worden geborgd, bijvoorbeeld voor invalkrachten. 

Medisch handelen 
Ook de werkafspraken rondom medisch handelen zijn opgenomen in de 'Werkinstructie veiligheid, gezondheid en
hygiëne', waarin wordt verwezen naar de richtlijnen van het LCHV en de aanvullende 'werkinstructie handelwijze
bij ziekte, medicijnverstrekking en medisch handelen'. Uit de verklaringen van de beroepskrachten, ingevulde
formulieren op de locatie en achteraf aan de toezichthouder overgelegd, blijkt dat de beroepskrachten goed op de
hoogte zijn van de inhoud van de werkinstructies en overeenkomstig handelen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door alle beroepskrachten jaarlijks bijscholing te
laten volgen. Desgevraagd noemen de beroepskrachten verschillende mogelijke signalen van kindermishandeling
en vertellen zij welke stap ze moeten nemen indien zij signalen opvangen. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende tijdens het inspectiebezoek 
- 'Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne', versie 20 juli 2017, reeds in bezit 
- 'Werkinstructie handelwijze bij ziekte, medicijnverstrekking en medisch handelen' versie 
- Pedagogische werkwijze BSO Asserring, conceptversie 15 februari 2017, via www.kinderrijk.nl 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
Alle ruimtes zijn passend voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen ingericht. 
De groep Dory's heeft in 2017 een groepsruimte op de benedenverdieping in gebruik genomen waar twee lange
tafels met voldoende stoelen voor de kinderen en de beroepskrachten staan, er is een poppenhuis, een leeshoek
met een bank en diverse boeken, en voldoende ander speelmateriaal. 
De nieuwe groep Sharks heeft haar groepsruimte op de bovenverdieping. De groep is eveneens passend ingericht
en bij de materiaalkeuze is rekening gehouden met oudere kinderen.

Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte is een natuurtuin, met veel gras en zand en relatief weinig tegels. Er is onder meer een
zandbak met een waterbaan, een wilgentunnel en diverse paadjes die uitnodigen tot fantasierijk spel. Er is een
schuur met divers buitenspeelmateriaal. Het kindercentrum kan te allen tijde gebruikmaken van de buitenruimte. 
De oudste groepen spelen vooral op het schoolplein van de school tegenover de bso, en soms ook verderop op
een groter veld. Zij doen meer sport- en spelactiviteiten. Tussen de bso en dit schoolplein ligt een straat; dit is
geen doorgaande weg en er is weinig verkeer. De kinderen met een zelfstandigheidscontract mogen zelfstandig
naar het schoolplein, de andere kinderen gaan er onder begeleiding van de beroepskracht heen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten, tijdens het inspectiebezoek
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

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 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.
Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten
ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 uur en na
16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 uur 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
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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.
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 voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar.

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 Asserring
KvK-vestigingsnummer : 000025037226
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 80
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. Pieterson

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 21-11-2017
Opstellen concept inspectierapport : 23-01-2018
Zienswijze houder : 29-01-2018
Vaststellen inspectierapport : 29-01-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 29-01-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 29-01-2018

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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