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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 7 december 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 slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht,
namelijk op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en aan de beroepskracht-kind-
ratio. Naar aanleiding van gemeentelijke afspraken is aanvullend de uitvoering van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid beoordeeld. 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 15 december 2017.

Beschouwing
Organisatie 
KinderRijk B.V. is een organisatie met momenteel zestien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot
12 jaar, veertien kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 jaar en acht halve-dagopvanglocaties voor
kinderen van 2 tot 4 jaar in Amstelveen en Amsterdam. Elke vestiging van KinderRijk staat onder leiding van een
locatiemanager die verantwoordelijk is voor de inzet van personeel en het opstellen en implementeren van
locatiespecifiek beleid. De locatiemanager kan in voorkomende situaties een beroep doen op de
aandachtsfunctionarissen kindermishandeling 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 Schweitzerlaan is gevestigd in een pand waar tevens Buitenschoolse Opvang (bso)
Schweitzerlaan van KinderRijk is gevestigd. Het kinderdagverblijf heeft vier verticale groepen waarin maximaal
twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Vanwege een terugloop van het kindaantal is
het kinderdagverblijf in de loop der jaren gekrompen van zeven stamgroepen naar vier. Op de locatie werkt een
vast team van beroepskrachten die allen minimaal vijf jaar in dienst zijn. Tevens is sinds september een stagiaire
werkzaam die boventallig wordt ingezet. Het team wordt aangestuurd door een locatiemanager die ook bso
Schweitzerlaan aanstuurt. De locatiemanager is drie dagen per week op de locatie aanwezig en wordt
ondersteund door een assistent-leidinggevende. 
Alle stamgroepsruimtes grenzen aan de grote natuurtuin. Op de locatie worden diverse activiteiten aangeboden
waarbij wordt aangesloten op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Zo worden er diverse
peuteractiviteiten aangeboden waaronder 'schrijfdans'.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtredingen handhavend op te treden conform
het handhavingsbeleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Het pedagogisch handelen is beoordeeld naar aanleiding van observaties tijdens het vrij spelen, eten en
verschonen. Gedurende deze observaties wordt voldoende uitvoering gegeven aan de pedagogische basisdoelen,
te weten het waarborgen van de emotionele veiligheid, de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de persoonlijke
en sociale competenties en de overdracht van normen en waarden. Hierna zijn enkele voorbeelden beschreven
waarop dit oordeel gebaseerd is. 

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief tegen de kinderen. Zij laten merken dat zij de kinderen
begrijpen. Zo is er op een van de groepen een kind dat moeite heeft met wennen. De beroepskrachten geven het
kind extra individuele aandacht. Na het eten wordt op een andere groep voorgelezen. De kinderen mogen input
leveren voor het boek dat gelezen wordt. De beroepskracht begrijpt niet welk boek een kind bedoelt. De
beroepskracht zegt dit en betrekt de andere beroepskracht erbij. Het kind vertelt nogmaals welk boek hij wil dat
gelezen wordt. Samen komen zij eruit welk boek het kind bedoelt. Als het boek uit de kast wordt gehaald,
ontstaat een grote glimlach op het gezicht van het kind en dit boek wordt vervolgens voorgelezen. Dit is een
voorbeeld van hoe op het kinderdagverblijf kindvolgend gewerkt wordt en dat de beroepskrachten respectvol zijn
in het contact en de kinderen serieus nemen. 

Ook gaan de beroepskrachten op een passende manier om met de afhankelijkheid van de kinderen. Zij
verwoorden veelal hun handelingen bijvoorbeeld voordat zij een kind optillen of verschonen. Ook leggen zij de
kinderen uit wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld tijdens het aankleden van een kind dat geslapen heeft, vertelt de
beroepskracht dat straks fruit gegeten zal worden en bij een baby die begint te mopperen zegt de beroepskracht
dat het kind zo een fles krijgt. Op deze manier wordt een veilige situatie voor de kinderen gecreëerd waarin zij
weten waar zij aan toe zijn. 

Persoonlijke competenties 
Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Bij de keuze van activiteiten wordt
aangesloten bij de kinderen en hun ontwikkelingsniveau. Tijdens het middagslaapje van de jongere kinderen
worden peuteractiviteiten aangeboden. Ook bij de baby's wordt aandacht aan de ontwikkeling van de persoonlijke
competenties besteed. Een voorbeeld is dat een beroepskracht tijdens het verschonen van een baby enkele
lichaamsdelen van het kind benoemt. Dit past bij de ontwikkelingsfase van het kind. 

Tijdens het bezoek is veel aandacht voor de taalontwikkeling van de kinderen. Zo wordt tijdens het fruit eten
gesproken over de verschillende soorten fruit. Ook is er aandacht voor de motorische vaardigheden van de
kinderen en lopen de kinderen zelf de trap op bij de verschoontafel waarbij de beroepskrachten ze helpen indien
nodig. Ook staat op een van de groepen een tafel met verschillende materialen zoals kleine mandjes, doosjes,
watten en wattenstaafjes. Waarbij de watten en wattenstaafjes geassocieerd kunnen worden met bijvoorbeeld
sneeuw. De beroepskracht legt uit dat deze materialen wisselen waarbij wordt ingespeeld op de tijd van het jaar.
De kinderen mogen in kleine groepjes aan deze tafel spelen en het materiaal doet een beroep op de fijne
motoriek en nodigt uit tot fantasiespel en creativiteit.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Observatie op de verschillende groepen tijdens het vrij spelen, het eten en verschonen 
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Personeel en groepen

Sinds het vorig jaarlijks onderzoek d.d. 22 november 2016 zijn geen nieuwe beroepskrachten in dienst getreden.
Wel is sinds september 2017 een stagiair in dienst getreden. De stagiair wordt boventallig ingezet. 

Verklaring omtrent het gedrag
De personen die werken 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. Dit is in
eerdere onderzoeken beoordeeld. 

In het huidige onderzoek is beoordeeld dat de stagiair die sinds september 2017 werkt op de locatie beschikt over
een geldige verklaring omtrent het gedrag die vóór aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en niet ouder
is dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werken bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is in eerdere onderzoeken beoordeeld. 

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf heeft vier stamgroepen: 
- De Slingerapen, met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar 
- De Beren, met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar 
- De Zebra's, met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar 
- De Giraffen, met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar 

De opvang vindt plaats in stamgroepen en alle kinderen worden dagelijks in deze groepen opgevangen. De
groepen Slingerapen en Beren werken samen en de groepen Zebra's en Giraffen werken samen. Zo worden zij
aan het begin en het einde van de dag samengevoegd en ook op woensdag en vrijdag, omdat er op deze dagen
structureel minder kinderen zijn geplaatst. 

Het kan voorkomen dat een kind tijdelijk in een tweede stamgroep wordt geplaatst; hiervoor geven ouders
vooraf, voor een bepaalde periode, schriftelijk toestemming.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal en de leeftijd
van de kinderen dat wordt opgevangen. Er worden namelijk in de groep Slingerapen zes kinderen opgevangen
door twee beroepskrachten, in de groep Beren zeven kinderen door twee beroepskrachten, in de groep Zebra's
elf kinderen door twee beroepskrachten en in de groep Giraffen tien kinderen door twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten en de bijbehorende werkroosters van het personeel van de
week voorafgaand aan het onderzoek, constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal en de leeftijd van de opgevangen kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Afschrift verklaring omtrent het gedrag stagiair, ontvangen op 15 december 2017 
- Afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 15 december 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten van 1 november tot en met 7 december 2017, ontvangen op 15 december
2017 
- Presentielijsten van de kinderen van 1 november tot en met 7 december 2017, ontvangen op 15 december
2017 
- Schriftelijke toestemming opvang in twee basisgroepen, ontvangen op 15 december 2017 
- Pedagogisch werkplan, versie 14 juli 2017, gedownload via website op 7 december 2017
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd middels de digitale Risicomonitor. De
inhoudelijke beoordeling van de risico-inventarisatie 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 beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn. 

Maandelijks vindt een overleg met het gehele team plaats en daarnaast is er eens in de zes weken een
groepsoverleg. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gedurende het maandelijkse teamoverleg met de
beroepskrachten besproken. Daarnaast kunnen de beroepskrachten de protocollen die voor de hele organisatie
gelden, online raadplegen via 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 omtrent het verschonen van de kinderen. 

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 en dat indien ouders wensen dat kinderen op hun buik
slapen of worden ingebakerd, ouders hier schriftelijk toestemming voor moeten geven. De beroepskrachten
vertellen ongeveer elke vijftien minuten in de slaapkamer te kijken bij de slapende kinderen. Alle groepen hebben
de beschikking over een aangrenzende slaapkamer. De beroepskrachten zijn op de hoogte dat de slaapkamers
regelmatig gelucht moeten worden. Ook weten de beroepskrachten dat de temperatuur van de slaapkamer
tussen de 16 en 18 graden Celsius dient te zijn en dat indien de temperatuur in de slaapkamer te hoog oploopt
het hitteprotocol in werking treedt. Tijdens het bezoek is niet in alle slaapkamers een thermometer aanwezig. Dit
is echter wel opgenomen in het beleid van de organisatie. Dit is besproken met de leidinggevende en zij verklaart
thermometers aan te schaffen. 

Gezondheid 
In het document 'Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne' van KinderRijk is beschreven dat de handen
gewassen dienen te worden na toiletgebruik of het verschonen van een kind. Tevens is beschreven dat indien een
kind liggend wordt verschoond hiervoor gebruik wordt gemaakt van een verschoon-/aankleedkussen en dat het
verschoon-/aankleedkussen na iedere verschoning met een doekje wordt gereinigd. Er is echter niet opgenomen
waarmee het verschoonkussen moet worden schoongemaakt. Tijdens het inspectiebezoek vertellen de
beroepskrachten dat zij het verschoonkussen reinigen met een oplossing van allesreiniger en water. 
Tijdens bezoek zien de beroepskrachten erop toe dat de kinderen hun handen wassen met water en zeep. Echter
wassen niet alle beroepskrachten hun handen na elke verschoning en daarnaast wordt ook het verschoon-
/aankleedkussen niet na iedere verschoning gereinigd. Zo vertelt een van de beroepskrachten dat het
verschoonkussen gereinigd wordt nadat alle kinderen zijn verschoond. Daarnaast wordt tijdens het bezoek een
kind verschoond terwijl het in een slaapzak ligt.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Gebruikte bronnen:
- Inspectieondezoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende 
- E-mailbericht leidinggevende ontvangen op 21 december 2017 
- Werkinstructie veilig slapen, versie 29 maart 2017, reeds in bezit GGD 
- Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne, versie 20 juli 2017, reeds in bezit GGD

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.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen.)
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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.
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang van de
werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee jaar. De
actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de
meest actuele verklaring omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie

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

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in 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.
Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen houder en ouder
overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste stamgroep.

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. 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk Kinderdagverblijf Schweitzerlaan
KvK-vestigingsnummer : 000016262972
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 60
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 : 07-12-2017
Opstellen concept inspectierapport : 17-01-2018
Zienswijze houder : 30-01-2018
Vaststellen inspectierapport : 30-01-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 31-01-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 31-01-2018

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.

Zienswijze betreffende het ontwerpinspectierapport kinderdagverblijf Schweitzerlaan 

Risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid 

Tijdens het inspectiebezoek van 7 december 2017 is geconstateerd dat de werkwijze in de praktijk niet
overeenkomt met het vastgestelde gezondheidsbeleid en dat de beroepskrachten onvoldoende op de hoogte
zijn van het geldende beleid. 

• Naar aanleiding van deze constatering heeft de locatiemanager direct een mondelinge toelichting gegeven aan
de medewerkers over de afspraken met betrekking tot (hand)hygiëne bij het verschonen. 
• Voor de teamvergadering op 30/1 staat de werkinstructie veiligheid en gezondheid op de agenda. In de
notulen zullen de afspraken worden vastgelegd. 
• Er wordt een memo gestuurd aan alle medewerkers met de afspraken. 
• Er worden boven de verschoningskussens enkele afspraken opgehangen om medewerkers te helpen
herinneren.
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