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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 30 november 2017 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

De locatie is in exploitatie vanaf 30 november 2015. Omdat voor deze locatie nog geen risicoprofiel is opgesteld is
een volledig onderzoek op alle domeinen uitgevoerd. Op de locatie wordt voorschoolse educatie aangeboden; om
deze reden zijn ook de aanvullende voorwaarden met betrekking tot de voorschoolse educatie zoals opgesteld
door de gemeente Amstelveen 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 12 december 2017. 

Beschouwing
Algemeen 
KinderRijk is een organisatie met veertien locaties voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in
Amsterdam en Amstelveen. Daarnaast heeft KinderRijk zestien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van
4 tot 12 jaar en acht halve-dagopvanglocaties voor kinderen van 2 tot 4 jaar in Amstelveen en Amsterdam. Elke
vestiging van KinderRijk staat onder leiding van een locatiemanager die verantwoordelijk is voor de inzet van
personeel en het opstellen en implementeren van locatiespecifiek beleid. De locatiemanager kan in voorkomende
situaties een beroep doen op de aandachtsfunctionarissen binnen KinderRijk. 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 HDO Linde bestaat uit één groep van maximaal zestien kinderen tussen 2 en 4 jaar. De groepsruimte
bevindt zich op de begane grond van een schoolgebouw waarin twee scholen zijn gehuisvest, Montessorischool
De Linde en de Vrijeschool Parcival. Ook is er een buitenschoolse opvang van KinderRijk in de school aanwezig. De
groepsruimte van de HDO wordt gedeeld met de jongste kinderen van de BSO. HDO Linde werkt samen met de
Montessorischool. Vanaf de verhuizing wordt er door middel van overleg gewerkt aan het verbeteren van de
samenwerking en de doorgaande leerlijn. Het team bestaat uit drie vaste beroepskrachten die al enige jaren
samenwerken. De leidinggevende is in oktober 2017 voor deze vestiging aangesteld. 

Uit de observaties en de gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende en de onderzochte
documenten blijkt dat het werken met een VVE-programma nog steeds in ontwikkeling is. Voorheen werd op de
locatie gewerkt met het VVE-programma Kaleidoscoop. In de huidige praktijk blijkt dat er geen VVE-programma
wordt gevolgd. Er worden nog wel aspecten van verschillende VVE-programma's gebruikt, zoals de
planformulieren van Kaleidoscoop en de woordplaten van Logo 3000 (het programma van de school). 
De drie beroepskrachten hebben ieder ruime ervaring met het werken met kinderen, zijn pedagogisch onderlegd
en stemmen het aanbod van activiteiten af op het niveau van de kinderen, waardoor er wel VVE-activiteiten
worden aangeboden en dit ook zichtbaar is in het handelen van de beroepskrachten. 

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd van de wettelijke kwaliteitseisen die
aan de kinderopvang zijn gesteld. 

De toezichthouder heeft naast de wettelijke kwaliteitseisen ook beoordeeld in hoeverre wordt voldaan aan de
extra eisen die in Amstelveen aan gesubsidieerde voorschoolse educatie zijn gesteld. De toezichthouder heeft
hierin wel overtredingen geconstateerd.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de hele organisatie. Daarnaast is er specifiek voor
deze locatie een aanvullend plan opgesteld, genaamd 'De pedagogische werkwijze'. 
Tijdens het onderzoek na aanvraag op 9 november 2015 is beoordeeld dat het pedagogisch beleid voldoet aan de
voorwaarden. Sindsdien zijn er geen grote wijzigingen geweest in het pedagogisch beleid. Wel wordt het beleid
jaarlijks besproken en geëvalueerd. 

Pedagogische praktijk
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observaties in de groep. Er is
geobserveerd tijdens het opruimen, het buitenspelen en het voorlezen. Gedurende de observaties wordt
voldoende uitvoering geven aan de pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de emotionele
veiligheid, het bieden van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competentie en de
overdracht van waarden en normen. Tevens handelen de beroepskrachten volgens het pedagogisch beleidsplan.
Hierna zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd. 

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten noemen de kinderen bij hun naam en geven complimenten, bijvoorbeeld tijdens het
opruimen. De beroepskrachten spreken duidelijk en leggen uit wat de bedoeling is, bijvoorbeeld dat het tijd is om
op te ruimen omdat ze buiten gaan spelen. Ook benoemen ze wat zij doen en wat de kinderen doen. Zo legt een
van de beroepskrachten uit, aan de kinderen die bij de deur staan, dat zij er even langs wil omdat ze buiten het
hek dicht gaat doen. Wanneer een kind een fiets terugbrengt naar het schuurtje, en een ander kind dat van dit
kind probeert over te nemen, benoemt de beroepskracht dat zij ziet dat het kind wil helpen, maar dat het andere
kind het even alleen wil doen. 
De beroepskrachten respecteren de ideeën van de kinderen. Zo mogen de kinderen van de beroepskrachten
buiten in de plassen stampen. Wanneer een beroepskracht een kind ziet twijfelen, geeft zij aan dat hij een droge
broek aan mag als zijn broek nat wordt. 
Uit deze voorbeelden blijkt dat de beroepskrachten aansluiten bij de ideeën van de kinderen, signalen van kinderen
opvangen en daar ook adequaat op reageren, waardoor zij zorgdragen voor de emotionele veiligheid van de
kinderen. 

Persoonlijke competenties 
De beroepskrachten stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen, bijvoorbeeld door ze zelf hun jas te laten
aandoen. Een van de kinderen geeft aan hulp nodig te hebben met het omdoen van de sjaal. De beroepskracht
reageert hierop door te zeggen dat het kind dat goed gevraagd heeft. Een kind heeft de jas ondersteboven
aangetrokken. De beroepskracht doet de rits van de jas dicht en grapt dat het kind klaar is. Het kind ziet in dat er
iets niet klopt. De beroepskracht doet het kind voor hoe het de jas goed aan kan doen. Op deze manier worden
de persoonlijke competenties van de kinderen gestimuleerd. 
Tijdens het voorlezen, een boek over Sinterklaas, zitten de kinderen bij de zelfgemaakte haard. De beroepskracht
koppelt het verhaal aan de huidige situatie. De beroepskracht doet dit bijvoorbeeld door te benoemen dat zij zelf
ook een haard in de groepsruimte hebben, net als in het boek. En dat ze zelf ook, net als in het boek, hun schoen
gaan zetten. Zo stimuleren de beroepskrachten de kinderen om na te denken over het verhaal en het te koppelen
aan hun eigen situatie. 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
Bij de halve-dagopvang wordt voor het aanbieden van voorschoolse educatie geen gebruikgemaakt van een
specifiek VVE-programma. Er worden wel elementen uit verschillende programma's gebruikt. De beroepskrachten
bedenken zelf thema's, aansluitend bij wat er speelt binnen de groep, waarbij zij verschillende activiteiten
bedenken. De beroepskrachten stemmen de activiteiten af op de kinderen aan de hand van observaties. In het
pedagogisch handelen van de beroepskrachten is de voorschoolse educatie terug te zien aan de duidelijk
terugkerende thema's. Ook stimuleren de beroepskrachten de taalontwikkeling van kinderen, door bijvoorbeeld te
benoemen wat zij doen, en besteden zij ook aandacht aan andere ontwikkelingsdomeinen. 
Dagelijks wordt er tussen 8.00 en 12.30 uur voorschoolse educatie aangeboden, wat neerkomt op vierenhalf uur
per dag. De groep bestaat uit maximaal zestien kinderen. Dagelijks werken er beroepskrachten van 8.00 tot
13.00 uur. Regelmatig wordt tussen 9.00 en 12.00 uur een derde beroepskracht ingezet voor extra
ondersteuning. 
De drie vaste beroepskrachten hebben een opleiding afgerond die relevant is voor de werkzaamheden. De drie
vaste beroepskrachten zijn in het bezit van het certificaat ‘Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie’,
voldoen aan de taalnorm, en twee van de vaste beroepskrachten hebben tevens een certificaat 'Module
introductie Kaleidoscoop'. Het programma Kaleidoscoop wordt echter niet meer (in zijn geheel) gehanteerd op de
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locatie. 
De organisatie heeft een algemeen scholingsbeleid. Drie keer per jaar vindt er een supervisiebijeenkomst plaats,
waarin het opdoen van kennis, vaardigheden en het delen van ervaringen centraal staan. Deze bijeenkomsten
worden georganiseerd door de opleidingsadviseur, in samenwerking met de beleidsadviseur pedagogiek.
Daarnaast zullen de leidinggevenden van deze en verschillende andere vestigingen, samen met de betreffende
regiomanager deelnemen aan een VVE-bijeenkomst georganiseerd door Het ABC. In het organisatieonderzoek
VVE van 20 maart 2017, staat beschreven dat het organisatiebeleid met betrekking tot scholing van het
personeel wordt uitgevoerd. De houder heeft binnen de onderzoekstermijn geen opleidingsplan van de locatie
toegestuurd. In het document 'KinderRijk voornemen scholing VVE', dat eerder door de GGD is ontvangen, staat
beschreven dat halve-dagopvang Linde samenwerkt met Montessorischool Linde en de Vrije School Parcival.
Samen met beide scholen zal het eerder opgestelde opleidingsplan voor de beroepskrachten verder worden
vormgegeven. Ook zal in 2018 minimaal één beroepskracht een relevante en erkende vervolgtraining volgen. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende tijdens het inspectiebezoek 
- Pedagogisch beleidsplan, versie 29 januari 2016 (ontvangen op 12 december 2017) 
- Observatie in de groep tijdens het opruimen, buitenspelen en het voorlezen 
- Inspectieonderzoek 
- Overzicht beroepskrachten HDO Linde (ontvangen op 12 december 2017) 
- Overzicht invalkrachten HDO Linde (ontvangen op 12 december 2017) 
- Werkroosters van 30 augustus tot en met 30 november 2017 (ontvangen op 12 december 2017) 
- Diploma's en certificaten al bij eerdere inspecties beoordeeld 
- Inspectierapport na aanvraag d.d. 9 november 2015 
- KinderRijk voornemen scholing VVE (reeds in bezit GGD) 
- Scholingsplan KinderRijk, versie 15 februari 2017 (reeds in bezit GGD) 
- Organisatieonderzoek VVE KinderRijk d.d. 20 maart 2017 
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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 vóór aanvang van de werkzaamheden is overlegd. Deze beoordeling betreft de invalkrachten die zijn ingezet
in de periode van 30 augustus tot en met 30 november 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 betreft de invalkrachten die zijn ingezet in de
periode van 30 augustus tot en met 30 november 2017.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf bestaat uit één stamgroep waarin dagelijks maximaal zestien kinderen van 2 tot 4 jaar
worden opgevangen. Het kinderdagverblijf is vijf dagen per week van 8.00 tot 13.00 uur geopend en er werken
drie vaste beroepskrachten, waarvan er dagelijks minimaal twee aanwezig zijn.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden er 13 kinderen opgevangen door drie beroepskrachten. Uit de
gesprekken met de beroepskrachten en de werkroosters blijkt dat er vaak een derde beroepskracht wordt
ingezet voor extra ondersteuning. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van de periode van 30 augustus tot en met 30 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 werken van 8.00 tot 13.00 uur. Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het
kindercentrum aanwezig is. De beroepskrachten werken altijd (minimaal) met z'n tweeën. Bovendien is de halve-
dagopvang gevestigd in een schoolgebouw. In het geval er wegens een calamiteit slechts één beroepskracht
aanwezig kan zijn, kan er een beroep worden gedaan op het schoolpersoneel of (in schoolvakanties) op de
beroepskrachten van BSO Linde. Op schoolvrije dagen is er een regeling getroffen met de BSO, aangezien de BSO
gebruikmaakt van dezelfde groepsruimte als de HDO. De kinderen van de BSO verblijven dan gedurende de
ochtend in andere ruimtes.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende tijdens het inspectiebezoek 
- Overzicht beroepskrachten HDO Linde (ontvangen op 12 december 2017) 
- Overzicht invalkrachten HDO Linde (ontvangen op 12 december 2017) 
- Werkroosters van 30 augustus tot en met 30 november 2017 (ontvangen op 12 december 2017) 
- Diploma's en certificaten van vaste beroepskrachten al bij eerdere inspecties beoordeeld 
- Diploma's en certificaten van invalkrachten (ontvangen op 12 december 2017) 
- Inspectierapport na aanvraag d.d. 9 november 2015 
- Presentielijsten augustus tot en met november 2017 (ontvangen op 12 december 2017) 
- Pedagogisch beleidsplan, versie 29 januari 2016 (ontvangen op 12 december 2017)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Het plan van aanpak veiligheid en gezondheid bestaat uit de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid en
maatregelen die zijn beschreven in locatiespecifieke werkafspraken (locatie regels/afspraken) en algemene
protocollen die zijn opgesteld door KinderRijk. 

De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid worden jaarlijks uitgevoerd met behulp van de digitale
Risicomonitor. De risico-inventarisaties zijn als voldoende beoordeeld in het inspectiebezoek d.d. 16 februari
2016. Noch de ruimtes, noch de risico-inventarisaties zijn sindsdien gewijzigd. 

De uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid is beoordeeld aan de hand van speerpunten. Tijdens dit
onderzoek is op het gebied van veiligheid gelet op de afspraken omtrent buiten spelen. Op het gebied van
gezondheid is gelet op voedselveiligheid en handhygiëne. De veiligheids- en gezondheidsafspraken worden met de
beroepskrachten besproken in het werkoverleg. Beroepskrachten kunnen de werkinstructies ook in de digitale
werkomgeving raadplegen. 

Veiligheid 
Buiten spelen 
Over het buiten spelen is in de locatiespecifieke werkafspraken opgenomen dat beroepskrachten voor het naar
buiten gaan controleren of de hekken gesloten zijn en of er geen afval op de buitenspeelruimte ligt. Ook staat
beschreven dat beroepskrachten altijd toezicht houden tijdens het buiten spelen. Tijdens het inspectiebezoek
worden de hekken van de buitenspeelplaats dichtgedaan en wordt de buitenspeelplaats gecontroleerd op vuil. Ook
vertellen de beroepskrachten dat zij altijd de telefoon mee naar buiten nemen. Tijdens schoolvakanties wordt er
soms buiten gespeeld op het schoolplein. Dan gelden er extra veiligheidsafspraken. De beroepskrachten zijn
voldoende op de hoogte van de afspraken en handelen hier ook naar. 

Gezondheid 
Voedselveiligheid 
De halvedagopvang heeft de beschikking over een eigen koelkast. De BSO, die gebruikmaakt van dezelfde
groepsruimte, heeft een eigen koelkast. De koelkast oogt schoon en de temperatuur van de koelkast is 4 graden.
De producten in de koelkast zijn voorzien van een datum van opening. De beroepskrachten leggen uit dat op
vrijdag het beleg dat over is en niet langer bewaard kan worden, wordt weggegooid. De beroepskrachten zijn op
de hoogte van de afspraken omtrent voedselveiligheid en het gebruik van de koelkast, zoals beschreven in de
werkinstructie voedselhygiëne. 

Handhygiëne 
De beroepskrachten vertellen dat zij en de kinderen hun handen wassen na het buiten spelen, na het toiletbezoek
en voordat zij aan tafel gaan. Wanneer de kinderen naar het toilet gaan wordt door de beroepskrachten
benadrukt dat zij hun handen moeten wassen. De beroepskrachten controleren dit ook, en wassen ook zelf hun
handen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat beroepskrachten de afspraken, zoals beschreven in de 'locatie-
informatie HDO Linde', omtrent handhygiëne kennen en deze ook worden uitgevoerd. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld gebaseerd op het model
dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang (versie juli 2013). Deze voldoet aan de voorwaarden.
Alle beroepskrachten volgen jaarlijks een interne training over de meldcode die KinderRijk-breed wordt
georganiseerd. Ook wordt er jaarlijks aandacht besteed aan de meldcode tijdens werkoverleg. De
beroepskrachten zijn op de hoogte van de eerste stappen van het stappenplan en kunnen signalen benoemen.

Vierogenprincipe
Dagelijks werken er minimaal twee beroepskrachten op de HDO, wat blijkt uit het werkrooster en uit gesprekken
met de beroepskrachten. In de toegangsdeur van de groepsruimte zit glas waardoor de groepsruimte vanuit de
gang zichtbaar is. Gedurende de dag lopen er regelmatig mensen door de gang. Op deze wijze is ervoor gezorgd
dat de beroepskrachten tijdens de werkzaamheden gezien en gehoord kunnen worden door een andere
volwassene.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende tijdens het inspectiebezoek 
- Locatie-informatie HDO Linde, waaronder locatie regels/afspraken (ontvangen op 12 december 2017) 
- Werkinstructie voedselhygiëne, versie maart 2017 (reeds in het bezit van de GGD) 
- Pedagogisch beleidsplan, versie 29 januari 2016 (ontvangen op 12 december 2017) 
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, versie juli 2013.2 (reeds in het bezit van de GGD) 
- Inspectierapport d.d. 16 februari 2016 
- inspectiebezoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De halve-dagopvang maakt gebruikt van een eigen groepsruimte die wordt gedeeld met de buitenschoolse
opvang van KinderRijk. Ook kan de dagopvang gebruikmaken van een speelzaal die wordt gedeeld met de school.
De groepsruimte heeft een oppervlakte van 70,4 m² en heeft daarmee voldoende speelruimte voor de opvang
van maximaal 16 kinderen. 
De kinderen slapen niet tijdens de opvang, dus is er geen slaapruimte beschikbaar. 

De groepsruimte is passend en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen
ingericht. Zo is de ruimte ingericht met verschillende hoeken, zoals een huishoek. Ook zijn er een winkeltje en een
thematafel ingericht. Het speelgoed is opgeborgen in lage houten kasten, waar de kinderen zelf materialen uit
kunnen pakken en in op kunnen bergen. 

Buitenspeelruimte
De halve-dagopvang maakt gebruik van een omheind gedeelte van het schoolplein dat exclusief voor de HDO
beschikbaar is. Deze buitenruimte is via een deur in de groep toegankelijk. De buitenruimte heeft een oppervlakte
van 98 m² en is daarmee voldoende voor de opvang van 16 kinderen. De buitenruimte is ingericht met een
zandbak, een kleine picknicktafel en een moestuin. Daarnaast zijn er palen waar een doek aan opgehangen kan
worden om schaduw te creëren. Verder is voldoende los speelmateriaal, zoals fietsen en ballen beschikbaar.

Gebruikte bronnen:
- Inspectierapport van het onderzoek na aanvraag d.d. 9 november 2015 
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over alle vereiste onderwerpen door middel van een intakegesprek,
nieuwsbrieven, een informatiefolder van KinderRijk en de website www.kinderrijk.nl. Op de website is de
pedagogische werkwijze geplaatst. 
Ook de klachtenregeling (alsmede wijzigingen daarvan) en de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen, wordt op passende wijze onder de aandacht van de ouders gebracht: de
klachtenregeling kan gedownload worden via de eigen website. 
Op de website is een link geplaatst die uitkomt op de locatiespecifieke pagina van het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen waar de inspectierapporten bekeken kunnen worden.

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld voor de locatie, waarin drie leden zitting hebben. Er is door de
houder een reglement voor de oudercommissie vastgesteld. 

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

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Website www.kinderrijk.nl, geraadpleegd op 3 januari 2018 
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende tijdens het inspectiebezoek 
- Klachtenregeling KinderRijk, al in bezit van de GGD 
- Website www.degeschillencommissie.nl, geraadpleegd op 3 januari 2018 
- Contactgegevens van de oudercommissie, ontvangen op 30 november 2017
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A1: Randvoorwaarden voorschoolse educatie

Beroepskwalificatie en scholing
Bij de halve-dagopvang wordt voor het aanbieden van voorschoolse educatie geen gebruikgemaakt van een
specifiek VVE-programma. De drie vaste beroepskrachten hebben een opleiding afgerond die relevant is voor de
werkzaamheden. De drie vaste beroepskrachten zijn in het bezit van het certificaat ‘Basistraining Voor- en
Vroegschoolse Educatie’, voldoen aan de taalnorm, en twee van de vaste beroepskrachten hebben tevens een
certificaat 'Module introductie Kaleidoscoop'. Het programma Kaleidoscoop wordt echter niet meer (in zijn geheel)
gehanteerd op de locatie. 

De organisatie heeft een algemeen scholingsbeleid. Drie keer per jaar vindt er een supervisiebijeenkomst plaats,
waarin het opdoen van kennis, vaardigheden en het delen van ervaringen centraal staan. Deze bijeenkomsten
worden georganiseerd door de opleidingsadviseur, in samenwerking met de beleidsadviseur pedagogiek.
Daarnaast zullen de leidinggevenden van deze en verschillende andere vestigingen, samen met de betreffende
regiomanager deelnemen aan een VVE-bijeenkomst georganiseerd door Het ABC. In het organisatieonderzoek
VVE van 20 maart 2017, staat beschreven dat het organisatiebeleid met betrekking tot scholing van het
personeel wordt uitgevoerd. De houder heeft binnen de onderzoekstermijn geen opleidingsplan van de locatie
toegestuurd. In het document 'KinderRijk voornemen scholing VVE', dat eerder door de GGD is ontvangen, staat
beschreven dat in 2018 minimaal één beroepskracht een relevante en erkende vervolgtraining zal gaan volgen.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De vaste beroepskrachten zijn gecertificeerd voor het werken met het VVE-programma dat op de locatie wordt
gebruikt.

 1. De vaste beroepskrachten hebben geen scholing gevolgd gericht op een VVE-programma. 
√ 2. De vaste beroepskrachten zijn bezig met scholing gericht op het VVE-programma dat op de locatie wordt gebruikt, of hebben

scholing afgerond gericht op een VVE-programma dat niet op de locatie wordt gebruikt. 
 3. De vaste beroepskrachten hebben scholing afgerond gericht op het VVE-programma dat op de locatie wordt gebruikt.
 4. De vaste beroepskrachten hebben naast de vereiste scholing aantoonbaar aanvullende VVE-cursussen gevolgd.

• Alle invalkrachten zijn gecertificeerd voor het werken met één van de in de gemeente erkende VVE-programma's,
of hebben een certificaat van de start- en basismodule VVE behaald.

 1. n.v.t.
 2. Niet alle invalkrachten zijn gecertificeerd voor het werken met één van de in de gemeente erkende VVE-programma's, of

hebben uitsluitend een certificaat van de startmodule VVE behaald.
√ 3. Alle invalkrachten zijn gecertificeerd voor het werken met één van de in de gemeente erkende VVE-programma's, of hebben

een certificaat van de start- en basismodule VVE behaald.
 4. n.v.t.

• De beroepskrachten (vaste krachten en invalkrachten) voldoen aan de Amsterdamse taalnorm; zij beschikken
voor de mondelinge taalvaardigheid en de leesvaardigheid over niveau B2 (3F) en voor de schriftelijke
taalvaardigheid over niveau B1 (2F).

 1. De beroepskrachten beschikken niet over het vereiste taalniveau.
 2. De beroepskrachten beschikken niet over het vereiste taalniveau, maar volgen aantoonbaar nascholing.

√ 3. De beroepskrachten beschikken over het vereiste taalniveau.
 4. De beroepskrachten beschikken over een hoger taalniveau dan het vereiste niveau.

• De beroepskrachten (vaste en invalkrachten) volgen bij- en nascholing om het kennisniveau actueel te houden en
te voldoen aan de (nieuwe) eisen van de overheid.

 1. De beroepskrachten volgen geen bij- en nascholing.
 2. De beroepskrachten volgen onvoldoende bij- en nascholing.

√ 3. De beroepskrachten volgen voldoende bij- en nascholing.
 4. De w ijze waarop of de mate waarin de beroepskrachten bij- en nascholing volgen is een voorbeeld voor anderen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende tijdens het inspectiebezoek 
- Overzicht van de beroepskrachten en de invalkrachten die in de periode van 30 augustus tot en met 30
november 2017 (ontvangen op 12 december 2017) 
- KinderRijk voornemen scholing VVE (reeds in bezit GGD) 
- Scholingsplan KinderRijk, versie 15 februari 2017 (reeds in bezit GGD) 
- Organisatieonderzoek VVE KinderRijk d.d. 20 maart 2017 
- Inspectieonderzoek 
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A3: Doorgaande lijn en samenwerking met de basisschool

Samenwerking peuterspeelzaal en basisschool
De halve-dagopvang Linde werkt samen met Montessorischool Linde. De kinderen die de HDO bezoeken stromen
echter vaak naar meerdere basisscholen door. De basisschool hanteert niet hetzelfde programma voor
voorschoolse educatie; de school gebruikt 'logo 3000', een taalverrijkingsprogramma. 
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de halve-dagopvang en het management van de school en de HDO. Uit
de toegestuurde documenten blijkt niet welke afspraken over de samenwerking met de twee basisscholen zijn
vastgelegd, en hoe kwaliteit van de voorschoolse educatie jaarlijks wordt geëvalueerd en verbeterd. De
leidinggevende verklaart in een telefoongesprek dat er een afspraak gepland staat met de school over hoe de
samenwerking tussen de HDO en de school kan worden versterkt.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Er is een nauwe samenwerking met tenminste één basisschool die hetzelfde programma hanteert en waarnaar
gemiddeld de meeste kinderen doorstromen.

 1. Er is geen samenwerking met een basisschool.
√ 2. Er is samenwerking met de basisschool waar de meeste kinderen naar doorstromen maar daar wordt niet met hetzelfde VVE-

programma gewerkt.
 3. Er is samenwerking met de basisschool waar de meeste kinderen naar doorstromen en er wordt met hetzelfde VVE-

programma gewerkt.
 4. De samenwerking met de basisschool is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Er vindt structureel overleg plaats tussen de peuterspeelzaal en de basisschool.
 1. Er vindt geen overleg plaats tussen de voorschool en de basisschool.
 2. Er vindt geen structureel overleg plaats tussen de voorschool en de basisschool.

√ 3. Er vindt structureel overleg plaats tussen de voorschool en de basisschool.
 4. Het structureel overleg dat plaatsvindt is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Er is met directie van de basisschool een jaar(werk)plan vastgesteld met betrekking tot de samenwerking, waarin
concrete afspraken zijn opgenomen over: 
- de visie; 
- het pedagogische klimaat; 
- het versterken van de doorlopende leerlijn tussen voorschool en vroegschool; 
- het ouderbeleid; 
- de overdracht van kindgegevens; 
- het gezamenlijke overleg en de 
- opleiding en bij-/nascholing. 

 1. Er is geen jaar(werk)plan vastgesteld samen met de basisschool.
√ 2. Er is een jaar(werk)plan vastgesteld samen met de basisschool, maar het plan is niet volledig of actueel.
 3. Er is een volledig en actueel jaar(werk)plan vastgesteld samen met de basisschool.
 4. Het jaar(werk)plan dat is vastgesteld is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De kwaliteit van de voorschoolse educatie en de resultaten bij de kinderen worden jaarlijks geëvalueerd samen
met de directie van de basisschool. De evaluatie leidt tot aantoonbare en planmatige verbetermaatregelen in het
jaar(werk)plan en het concrete aanbod (didactiek en inhoud).

 1. Er vindt geen gezamenlijke evaluatie plaats.
√ 2. Er vindt een gezamenlijke evaluatie plaats, maar er zijn geen verbetermaatregelen geformuleerd.
 3. Er vindt een gezamenlijke evaluatie plaats en er zijn aantoonbare en planmatige verbetermaatregelen geformuleerd.
 4. De w ijze waarop er wordt omgegaan met het evaluatieproces en de planmatige verbetermaatregelen is aantoonbaar een

voorbeeld voor anderen.

Overdracht
Er vindt een zogenaamde ‘warme overdracht’ plaats van de halve-dagopvang naar de basisschool en de
buitenschoolse opvang, ongeveer drie maanden voordat het kind 4 jaar wordt. Ter voorbereiding van die
overdracht wordt er een formulier ingevuld waarin de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het
kind in kaart wordt gebracht.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Per kind dat het programma voor voorschoolse educatie heeft doorlopen, vindt er een overdracht van
kindgegevens plaats naar de basisschool met behulp van het Amsterdamse Uniforme Voorblad en een bijlage naar
keuze.

 1. Er vindt geen overdracht van kindgegevens plaats tussen voorschool en basisschool waar de uitstromende peuters naar toe
gaan.

 2. Er vindt niet structureel of volledig een overdracht van kindgegevens plaats tussen voorschool en basisschool waar de
uitstromende peuters naar toe gaan.

√ 3. Er vindt structureel een volledige overdracht van kindgegevens plaats tussen voorschool en basisschool waar de
uitstromende peuters naar toe gaan.

 4. De overdracht van kindgegevens tussen voorschool en basisschool is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De instelling draagt er zorg voor dat overdracht van het dossier plaatsvindt na goedkeuring en ondertekening
door een ouder van het kind.

 1. De overdracht van dossier vindt niet plaats na goedkeuring en ondertekening door de ouder.
 2. De overdracht van dossier vindt niet altijd plaats na goedkeuring en ondertekening door de ouder.

√ 3. De overdracht van dossier vindt plaats na goedkeuring en ondertekening door de ouder.
 4. De w ijze waarop ouders betrokken worden bij de overdracht is een voorbeeld voor anderen.
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Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende tijdens het inspectiebezoek 
- KinderRijk voornemen scholing VVE (reeds in bezit GGD) 
- Telefoongesprek met de leidinggevende op 25 januari 2018 
- Pedagogisch beleidsplan, versie 29 januari 2016 (ontvangen op 12 december 2017) 
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A4: Uitvoering voorschoolse educatie in de praktijk

Effectief programma
De HDO werkt niet volgens een specifiek VVE-programma. De beroepskrachten bedenken zelf thema's, waarbij zij
bijvoorbeeld inspelen op thema's die op dat moment spelen in de groep, zoals waterpokken. Bij deze thema's
worden activiteiten bedacht, die gebaseerd zijn op Peuterplein. Ook worden er elementen uit het VVE-programma
Kaleidoscoop gebruikt, zoals het werken in hoeken. Bij het aanbieden van de activiteiten wordt verschil gemaakt
in leeftijd en niveau. 
Het taalaanbod wordt door de beroepskrachten vormgegeven door bijvoorbeeld het gebruik van woordlijsten
behorend bij de thema's, door te benoemen wat zij doen en door voorlezen. 

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Voor de voorschoolse educatie wordt een VVE-programma gebruikt dat door de gemeente erkend is.
 1. N.v.t.

√ 2. Er wordt niet gewerkt met een door de gemeente erkend VVE-programma.
 3. Er wordt gewerkt met een door de gemeente erkend VVE-programma.
 4. N.v.t.

• De voorschool werkt met een doelgerichte planning die aansluit bij de doelen en ontwikkelingslijnen van het
betreffende VVE-programma.

 1. Er is geen doelgericht planning opgesteld.
√ 2. Er is een planning opgesteld maar deze sluit niet voldoende aan bij het VVE-programma.
 3. Er is een doelgericht planning opgesteld die aansluit bij het VVE-programma.
 4. De doelgerichte planning waarmee wordt gewerkt is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Het aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en er wordt gedifferentieerd naar leeftijd en ontwikkelingsniveau.
 1. Het dagelijkse activiteitenaanbod bestaat uit losse, niet samenhangende activiteiten.
 2. Er is sprake van een samenhangend activiteitenaanbod, maar het aanbod klimt niet op in moeilijkheidsgraad en/of er wordt

niet gedifferentieerd naar leeftijd en ontw ikkelingsniveau.
√ 3. Er is sprake van een samenhangend activiteitenaanbod, waarbij het aanbod opklimt in moeilijkheidsgraad en er wordt

gedifferentieerd naar leeftijd en ontw ikkelingsniveau.
 4. De w ijze waarop het samenhangende aanbod opklimt in moeilijkheidsgraad en differentieert naar leeftijd en

ontw ikkelingsniveau is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Er is een voldoende dekkend activiteitenaanbod gericht op taalontwikkeling, zo nodig in aanvulling op het VVE-
programma.

 1. Er is geen activiteitenaanbod gericht op taalontw ikkeling.
 2. Er is een activiteitenaanbod gericht op taalontw ikkeling maar dit is niet voldoende dekkend.

√ 3. Er is een voldoende dekkend activiteitenaanbod gericht op taalontw ikkeling.
 4. Het activiteitenaanbod gericht op taalontw ikkeling is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

Inrichting van de accommodatie
De inrichting van groepsruimte voldoet aan de voorwaarden. De ruimte is ingedeeld in hoeken. Door middel van
lage kasten waarin het materiaal geordend is opgeborgen en waaruit kinderen zelf het materiaal kunnen pakken,
zijn de hoeken gemarkeerd. Er is een bouwhoek met speelkleed, een huiskamer/keuken, een kast met puzzels en
spelletjes en er zijn verkleedkleren. Verder zijn er hoge en lage tafels waaraan kinderen bijvoorbeeld kunnen
puzzelen en knutselen. Het aanwezige materiaal is divers voor verschillende ontwikkelingsgebieden en -niveaus. In
de ruimte is het thema Sinterklaas waarmee gewerkt wordt goed zichtbaar. Zo is er een zelfgemaakte haard
waar de kinderen hun schoen kunnen zetten.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De groepsruimte is ingericht conform de voorwaarden van het VVE-programma dat op de locatie wordt gebruikt.
 1. De inrichting van de ruimte voldoet niet aan de richtlijnen die in het VVE-programma zijn opgenomen.
 2. De inrichting van de ruimte voldoet ten dele aan de richtlijnen die in het VVE-programma zijn opgenomen.

√ 3. De inrichting van de ruimte voldoet aan de richtlijnen die in het VVE-programma zijn opgenomen.
 4. Aan de inrichting van de ruimte is veel aandacht besteed en is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

Ontwikkeling, begeleiding en zorg
Op de locatie wordt de ontwikkeling van de kinderen één keer per jaar door middel van een observatie aan de
hand van de ‘Observatie lijst Welbevinden in Situaties’ (WIS) en '1234-lijsten' vastgelegd. De kinderen worden één
keer per jaar geobserveerd, vanaf dat zij 3 jaar zijn, wat voor de meesten neerkomt op twee
observatiemomenten in de periode dat zij de halve-dagopvang bezoeken. Om het mogelijk te maken de
ontwikkeling van de kinderen tussentijds bij te sturen, is het wenselijk om drie toets- of observatiemomenten in
te lassen gedurende de tijd dat de kinderen de halve-dagopvang bezoeken. 
Voor kinderen die zorg nodig hebben die niet intern kan worden gegeven is er samenwerking met diverse externe
zorginstellingen, zoals het Kabouterhuis.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De beroepskrachten volgen de ontwikkeling van alle kinderen (als groep en ieder kind apart) met een
kindvolgsysteem dat aansluit op het VVE-programma dat op de locatie gebruikt wordt.

 1. De beroepskrachten volgen de ontw ikkeling van de kinderen niet of nauwelijks.
√ 2. De beroepskrachten volgen de ontw ikkeling van alle kinderen, maar maken geen onderscheid naar de groep en ieder kind

apart en/of gebruiken geen kindvolgsysteem.
 3. De beroepskrachten volgen regelmatig en systematisch de ontw ikkeling van alle kinderen (als groep en ieder kind apart) met

een kindvolgsysteem dat aansluit op het VVE-programma.
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 4. De w ijze waarop de beroepskrachten de ontw ikkeling van individuele kinderen en de gehele groep met een kindvolgsysteem
volgen is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De observatie- en eventuele toetsgegevens worden vastgelegd in een peuterdossier en geven zicht op de
ontwikkeling of de eventuele stagnatie per kind.

 1. Er worden geen individuele peuterdossiers bijgehouden.
 2. De peuterdossiers worden niet systematisch bijgehouden.

√ 3. De peuterdossiers worden systematisch bijgehouden.
 4. De w ijze waarop de peuterdossiers worden bijgehouden is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De beroepskrachten analyseren en bepalen regelmatig welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep, de
kleine/tutorgroep en het individuele kind.

 1. De beroepskrachten analyseren niet welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep en de individuele kinderen.
√ 2. De beroepskrachten analyseren niet regelmatig en systematisch welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep en de

individuele kinderen.
 3. De beroepskrachten analyseren en bepalen regelmatig welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep, de

kleine/tutorgroep en het individuele kind.
 4. De w ijze waarop er geanalyseerd wordt welke begeleiding voor de kinderen nodig is, is een aantoonbaar voorbeeld voor

anderen.

• Kinderen die zorg nodig hebben van een externe zorginstelling worden bij JGZ / OKC aangemeld.
 1. N.v.t.
 2. Kinderen die zorg nodig hebben van een externe zorginstelling worden niet bij JGZ / OKC aangemeld.

√ 3. Kinderen die zorg nodig hebben van een externe zorginstelling worden bij JGZ / OKC aangemeld.
 4. N.v.t.

Gebruikte bronnen:
- Planning VVE-activiteiten, ingezien op de locatie 
- Peuterdossiers met observatiegegevens, ingezien op de locatie 
- Gesprek met de beroepskrachten en leidinggevende tijdens het inspectiebezoek 
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende
visie op de omgang met kinderen is beschreven.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de wijze waarop
de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling
van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan
kinderen plaatsvindt.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de (spel)activiteiten
die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe beroepskrachten bij
hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de
beroepskracht-kindratio.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het beleid ten
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
het vierogenprincipe is vormgegeven.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren
en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke
wijze zij daarbij ondersteund worden.

Pedagogische praktijk

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

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten
minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en
de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen.
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg voor dat de
beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd
examen van een bij ministeriële regeling aan te wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische
vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-
beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
A. Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over
het verzorgen van voorschoolse educatie. 
Of 
B. De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek
gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot de G37 en
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Personeel en groepen
 

 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid
 

 

G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011–2017: 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen
Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de kennis van en de
vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig bestrijden van achterstanden door
middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden.
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende
wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling.

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.
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

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een
kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
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Accommodatie en inrichting
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A1: Randvoorwaarden voorschoolse educatie

- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Vierogenprincipe

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

Binnenspeelruimte

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede
begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Informatie

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

Oudercommissie

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen oudercommissie is
ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie vastgesteld.
De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een
oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid.
De leden worden gekozen uit en door de ouders.

Klachten en geschillen

De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht.
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Beroepskwalificatie en scholing

De vaste beroepskrachten zijn gecertificeerd voor het werken met het VVE-programma dat op de locatie wordt
gebruikt.
Alle invalkrachten zijn gecertificeerd voor het werken met één van de in de gemeente erkende VVE-programma's,
of hebben een certificaat van de start- en basismodule VVE behaald.
De beroepskrachten (vaste krachten en invalkrachten) voldoen aan de Amsterdamse taalnorm; zij beschikken
voor de mondelinge taalvaardigheid en de leesvaardigheid over niveau B2 (3F) en voor de schriftelijke
taalvaardigheid over niveau B1 (2F).
De beroepskrachten (vaste en invalkrachten) volgen bij- en nascholing om het kennisniveau actueel te houden en
te voldoen aan de (nieuwe) eisen van de overheid.

Samenwerking peuterspeelzaal en basisschool

Er is een nauwe samenwerking met tenminste één basisschool die hetzelfde programma hanteert en waarnaar
gemiddeld de meeste kinderen doorstromen.
Er vindt structureel overleg plaats tussen de peuterspeelzaal en de basisschool.
Er is met directie van de basisschool een jaar(werk)plan vastgesteld met betrekking tot de samenwerking, waarin
concrete afspraken zijn opgenomen over: 
- de visie; 
- het pedagogische klimaat; 
- het versterken van de doorlopende leerlijn tussen voorschool en vroegschool; 
- het ouderbeleid; 
- de overdracht van kindgegevens; 
- het gezamenlijke overleg en de 
- opleiding en bij-/nascholing. 
De kwaliteit van de voorschoolse educatie en de resultaten bij de kinderen worden jaarlijks geëvalueerd samen
met de directie van de basisschool. De evaluatie leidt tot aantoonbare en planmatige verbetermaatregelen in het
jaar(werk)plan en het concrete aanbod (didactiek en inhoud).

Overdracht

Per kind dat het programma voor voorschoolse educatie heeft doorlopen, vindt er een overdracht van
kindgegevens plaats naar de basisschool met behulp van het Amsterdamse Uniforme Voorblad en een bijlage naar
keuze.
De instelling draagt er zorg voor dat overdracht van het dossier plaatsvindt na goedkeuring en ondertekening
door een ouder van het kind.

Effectief programma

Voor de voorschoolse educatie wordt een VVE-programma gebruikt dat door de gemeente erkend is.
De voorschool werkt met een doelgerichte planning die aansluit bij de doelen en ontwikkelingslijnen van het
betreffende VVE-programma.
Het aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en er wordt gedifferentieerd naar leeftijd en ontwikkelingsniveau.
Er is een voldoende dekkend activiteitenaanbod gericht op taalontwikkeling, zo nodig in aanvulling op het VVE-
programma.

Inrichting van de accommodatie

De groepsruimte is ingericht conform de voorwaarden van het VVE-programma dat op de locatie wordt gebruikt.

Ontwikkeling, begeleiding en zorg

De beroepskrachten volgen de ontwikkeling van alle kinderen (als groep en ieder kind apart) met een
kindvolgsysteem dat aansluit op het VVE-programma dat op de locatie gebruikt wordt.
De observatie- en eventuele toetsgegevens worden vastgelegd in een peuterdossier en geven zicht op de
ontwikkeling of de eventuele stagnatie per kind.
De beroepskrachten analyseren en bepalen regelmatig welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep, de
kleine/tutorgroep en het individuele kind.
Kinderen die zorg nodig hebben van een externe zorginstelling worden bij JGZ / OKC aangemeld.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk Halve Dagopvang Linde
KvK-vestigingsnummer : 000025037218
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 16
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

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. L. Jilink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 30-11-2017
Opstellen concept inspectierapport : 05-01-2018
Zienswijze houder : 26-01-2018
Vaststellen inspectierapport : 26-01-2018
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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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