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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 11 december 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 29 augustus 2016. Omdat voor deze locatie nog geen risicoprofiel is opgesteld, is
een volledig onderzoek op alle domeinen uitgevoerd. 

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 22 december 2017 en 8 januari 2018.

Beschouwing
De organisatie 
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 
Buitenschoolse opvang Benderslaan bevindt zich in het hoofdgebouw van basisschool Het Palet waar de midden-
en bovenbouwklassen gevestigd zijn. De locatie bestaat uit één basisgroep waarin maximaal achttien kinderen in
de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar worden opgevangen. Ten tijde van het inspectiebezoek worden maximaal
veertien kinderen opgevangen. Op woensdag is de locatie gesloten. 
De groepsruimte wordt gedeeld met de gelijknamige halvedagopvanggroep die dagelijks tot ongeveer 13.00 uur
aanwezig is. Gedurende schoolvrije dagen worden de kinderen van de buitenschoolse opvang tot 13.00 uur
opgevangen in de gymzaal, een klaslokaal van groep 3 of de mediatheek (in het hoofdgebouw van de
basisschool). Het kan ook voorkomen dat zij worden opgevangen op de nabijgelegen BSO Linde (van dezelfde
organisatie). 

Het team bestaat uit drie beroepskrachten van wie één sinds het jaarlijks inspectieonderzoek in oktober 2016 in
dienst is getreden. De locatiemanager die sinds de exploitatie werkzaam was, vervult sinds kort een andere
functie binnen de organisatie. Per oktober 2017 is er een nieuwe locatiemanager vier dagen per week werkzaam
en ook halvedagopvang Benderslaan, halvedagopvang Linde en BSO Linde onder haar hoede heeft. Vanwege de
wisseling zijn enkele werkzaamheden, bijvoorbeeld met betrekking tot de risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid, nog niet uitgevoerd.

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

Pedagogisch beleidsplan
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld en specifiek voor deze locatie is een
aanvullende pedagogische werkwijze opgesteld. De houder is bezig met het opstellen van een nieuw beleidsplan
en een nieuwe pedagogische werkwijze. 

De inhoud van het pedagogisch beleidsplan en de pedagogische werkwijze is observeerbaar en duidelijk
beschreven. Over het waarborgen van de emotionele veiligheid wordt onder andere beschreven dat dit wordt
gedaan door de wijze van communiceren van de beroepskrachten en het aanbieden van een duidelijke structuur.
De persoonlijke en sociale competentie wordt gestimuleerd door kindvolgend te werken, het aanbieden van
verschillende activiteiten en materialen, het stimuleren van de zelfstandigheid van kinderen en de wijze waarop
conflicten tussen kinderen worden begeleid. Met betrekking tot de overdracht van normen en waarden is in het
pedagogisch beleid opgenomen dat de beroepskrachten een voorbeeldfunctie voor de kinderen hebben en dat er
aandacht wordt besteed aan de omgang met elkaar. 

De werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep is opgenomen in het beleidsplan. In de
pedagogische werkwijze zijn de ondersteuning door volwassenen, de achterwachtregeling, het wenbeleid en het
beleid bij afname van extra dagdelen beschreven.

Pedagogische praktijk
Uit de observaties van het handelen van de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende uitvoering geven aan de
pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleid. Hierna zijn enkele voorbeelden gegeven waarop dit oordeel
gebaseerd is. 

Ontwikkeling van de persoonlijke competenties 
De beroepskrachten hechten veel waarde aan het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen. Als de
beroepskrachten en kinderen buiten spelen willen enkele kinderen een neus en ogen voor hun zelfgemaakte
sneeuwpop. Een beroepskracht zegt dat zij hier in de koelkast naar mogen zoeken. De kinderen krijgen de sleutel
van de groepsruimte mee en gaan op pad. Aan het begin van de opvangmiddag mogen verschillende kinderen
alleen in de groepsruimte spelen als de beroepskrachten kinderen van de dependance ophalen. Ook hieruit blijkt
dat er zorg wordt gedragen voor de ontwikkeling van de persoonlijke competentie. 

Waarborgen van de emotionele veiligheid en overdracht van normen en waarden 
Ten tijde van het inspectiebezoek is het de periode voor kerst. De sfeer in de groep is prettig; er wordt
kerstmuziek gedraaid en er staat een kerstboom (met versiering). Een kind heeft kerstoorbellen in en krijgt een
compliment omdat zij er zo mooi uitziet. Een beroepskracht heeft een kersttrui aangetrokken en de kinderen
reageren enthousiast. Na het eten gaan de beroepskrachten met de kinderen buiten spelen in de dikke laag
sneeuw. Zij doen actief mee met het sneeuwballengevecht en laten de kinderen zien hoe zij een sneeuwengel
kunnen maken. Samen maken zij een sneeuwpop. Er wordt gelachen en plezier gemaakt, maar er gelden ook
duidelijke regels in de sneeuw. Zo mogen de kinderen geen sneeuwballen in elkaars gezicht gooien. Als een enkel
kind dit toch doet, wordt het hierop aangesproken en worden de regel nogmaals herhaald.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Telefoongesprek met de locatiemanager d.d. 15 december 2017 
- Pedagogische werkwijze BSO Benderslaan d.d. 11 augustus 2016, reeds in bezit van de GGD 
- Pedagogisch werkwijze BSO Benderslaan versie 27 december 2017, gedownload van de website
www.kinderrijk.nl 
- Observaties
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag
die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Dit
is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is
getreden.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is
opgenomen. Dit is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste reguliere
inspectiebezoek in dienst is getreden.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang bestaat uit één basisgroep waarin maximaal achttien kinderen in de leeftijd van 4 tot en
met 8 jaar worden opgevangen. 
De locatie is op woensdag (zowel op schooldagen als op schoolvrije dagen) gesloten. 

Tijdens schoolvrije dagen kan het voorkomen dat kinderen in het kader van een uitstapje, op de nabijgelegen
buitenschoolse opvang Linde worden opgevangen.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Er worden namelijk negen kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 11 oktober tot en met 11 december 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 tijdens schooldagen op maandag, dinsdag en donderdag de volgende werktijden: van
14.30 tot 18.30 uur. Op vrijdag werken zij van 11.45 of 13.00 tot 18.30 uur. Zij pauzeren niet tijdens
schooldagen. 
Op schoolvrije dagen werken zij van 8.00/8.15 tot 18.30 uur en pauzeren zij, afhankelijk van het
dagprogramma, beurtelings vijfenveertig minuten. 
Met deze werktijden wordt redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken van de vereiste
beroepskracht-kind-ratio. 

In principe komt het niet voor dat een beroepskracht alleen aanwezig is in het kindercentrum omdat er te allen
tijde twee beroepskrachten worden ingezet. In geval van calamiteit kan een beroep worden gedaan op de
locatiemanager en/of de beroepskrachten die werkzaam zijn op de nabijgelegen buitenschoolse opvang Linde.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Inspectieonderzoek 
- Telefoongesprek met de locatiemanager d.d. 15 december 2017 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 22 december 2017 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 22 december 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten van 11 oktober tot en met 11 december 2017, ontvangen op 22 december
2017 
- Presentielijsten van 11 oktober tot en met 11 december 2017, ingezien op de locatie tijdens het
inspectiebezoek 
- Pedagogische werkwijze BSO Benderslaan versie 11 augustus 2016, reeds in bezit van de GGD 
- Pedagogische werkwijze BSO Benderslaan versie 27 december 2017, reeds in bezit van de GGD
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op 31 oktober 2016 is met behulp van de digitale Risicomonitor een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
uitgevoerd. Deze is sinds het jaarlijks inspectieonderzoek in 2016 niet gewijzigd, onder andere vanwege de
wisseling van leidinggevende en omdat er vanaf 2018 met een nieuwe versie van de digitale Risicomonitor zal
worden gewerkt. Wel zijn alle acties in de risico-inventarisaties uitgevoerd. In het jaarlijks inspectieonderzoek in
2016 is beoordeeld dat alle veiligheids- en gezondheidsrisico's in de voor de kinderen toegankelijke ruimtes zijn
geïnventariseerd. Het afgelopen jaar is ook gebruikgemaakt van het klaslokaal van groep 3 en de mediatheek.
Ook de veiligheidsrisico's in deze ruimten dienen te worden geïnventariseerd. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is vastgelegd in de organisatiebrede werkinstructie 'veiligheid, gezondheid en
hygiëne, verschillende protocollen, de huisregels en het document 'locatie informatie'. In de groepsruimte liggen
een calamiteitenmap en een map met werkinstructies. Eén keer in de maand vindt een overleg plaats waarin
onderdelen van het veiligheids- en gezondheidsbeleid worden besproken. 

De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van thema's. Op het gebied van
de veiligheidsrisico's is gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken omtrent spelen in de gymzaal, buiten
spelen en toezicht. Op het gebied van de gezondheidsrisico's heeft de toezichthouder gelet op kennis van de
werkafspraken omtrent de handhygiëne en de schoonmaak. 

Spelen in de gymzaal 
Een beroepskracht heeft een sportopleiding afgerond. Indien zij aanwezig is mag er in de gymzaal gebruik worden
gemaakt van alle toestellen. Als deze beroepskracht niet aanwezig is worden de toestellen niet gebruikt, maar
worden er activiteiten gedaan met bijvoorbeeld matten of ballen. De kinderen spelen, conform het beleid, alleen
onder toezicht in de gymzaal. Zij spelen op hun sokken of blote voeten en mogen niet in het toestelhok komen. 

Buiten spelen 
Op de dag van het inspectiebezoek gaan de kinderen twee aan twee via de zijingang van het schoolgebouw naar
het schoolplein. De beroepskrachten nemen een telefoon en de aanwezigheidslijst mee. Ook verklaren de
beroepskrachten dat zij de kinderen constant tellen. Conform het beleid is er altijd toezicht tijdens het buiten
spelen en wordt het hek dichtgehouden. Kinderen uit de buurt mogen eventueel meespelen. 

Toezicht 
Tijdens het inspectiebezoek mogen verschillende kinderen uit groep 3 en 4 zonder toezicht in de groepsruimte
spelen wanneer de twee vaste beroepskrachten kinderen ophalen bij de nabijgelegen dependance. De
beroepskrachten verklaren dat zij dit onder andere doen om de zelfstandigheid te bevorderen. Zij zijn maximaal
tien à vijftien minuten weg en vragen altijd vooraf aan de desbetreffende kinderen of zij mee willen. Er zijn geen
afspraken vastgelegd over toezicht en/of hoe er gehandeld wordt in geval van calamiteit indien de kinderen alleen
op de buitenschoolse opvang aanwezig zijn. De situatie is besproken met de locatiemanager en zij verklaart actie
te zullen ondernemen. 

Handhygiëne 
In het jaarlijks onderzoek 2016 is beoordeeld dat de kinderen hun handen niet in alle gevallen wassen met
handzeep aangezien deze niet beschikbaar was. In dit inspectieonderzoek blijkt dat er wordt gehandeld conform
het beleid over handhygiëne. Voor het eten bijvoorbeeld wassen de kinderen en beroepskrachten hun handen met
water en handzeep. Er zijn zowel in de groepsruimte als op de toiletten handzeep en papieren doekjes
beschikbaar. 

Schoonmaken 
De toiletten worden dagelijks schoongemaakt door een externe schoonmaker van de basisschool. De
beroepskrachten controleren tijdens de opvangmiddag ook af en toe de toiletten. Op de locatie Benderslaan
wordt gebruikgemaakt van één schoonmaakrooster voor zowel de halvedagopvang als de buitenschoolse
opvang. Hierop staan dagelijkse en wekelijkse schoonmaaktaken. Het beleid is dat de beroepskrachten van de
halvedagopvang de schoonmaaktaken uitvoeren en de beroepskrachten van de buitenschoolse opvang
controleren of zij het rooster hebben ingevuld en de taken hebben uitgevoerd. Tevens kunnen de
beroepskrachten van de buitenschoolse opvang ook schoonmaaktaken verrichten als dit nodig is. Tijdens het
inspectiebezoek ogen de ruimtes schoon en zijn de beroepskrachten op de hoogte van het geldende beleid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij het kindercentrum wordt gebruikgemaakt van de meest recente versie van de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld van de Brancheorganisatie (inclusief sociale kaart). Deze zijn aanwezig in een map op de locatie.
De beroepskrachten kennen de stappen niet uit hun hoofd, maar weten waar zij de meldcode kunnen vinden. Ook
kunnen zij mogelijke signalen van kindermishandeling noemen. Een beroepskracht heeft een workshop omtrent
de meldcode kindermishandeling gevolgd.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
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- Telefoongesprek met de locatiemanager d.d. 15 december 2017 en 15 januari 2018 
- Risico-inventarisatie veiligheid, d.d. 31 oktober 2016, ontvangen op 22 december 2017 
- Risico-inventarisatie gezondheid, d.d. 31 oktober 2016, ontvangen op 22 december 2017 
- Notulen teamoverleg d.d. 11 december 2017, ontvangen op 22 december 2017 
- E-mailbericht van de afdeling kwaliteit d.d. 22 december 2017 
- E-mailbericht van de locatiemanager d.d. 8 januari 2018 
-Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne versie 20 juli 2017, reeds in bezit van de GGD 
- Locatie informatie BSO Benderslaan d.d. 28 oktober 2016, reeds in bezit van de GGD (ontvangen op 31
oktober 2016) 
- Huisregels Benderslaan versie 11 juli 2016, reeds in bezit van de GGD
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van meerdere ruimtes in het hoofdgebouw van basisschool Het Palet,
namelijk een groepsruimte, de hal van de basisschool en de gymzaal. Ook kan gebruik worden gemaakt van een
klaslokaal van groep 3 en van de mediatheek. 

Alleen de groepsruimte is vast beschikbaar en kan worden meegerekend als binnenspeelruimte. De oppervlakte
van deze ruimte (waarvan ook de halvedagopvanggroep gebruik maakt) is 63 m². Dit is voldoende oppervlakte
voor de opvang van maximaal 18 kinderen. 
Er zijn afspraken gemaakt met de directeur van de basisschool over het gebruik van de gymzaal, het klaslokaal
van de groep en de mediatheek. Deze kunnen bijvoorbeeld tijdens schoolvrije dagen worden gebruikt als de
halvedagopvang in de ochtenden gebruikmaakt van de groepsruimte. 

De groepsruimte is passend en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen
ingericht. De kinderen zitten aan tafels met banken of losse stoelen. Er zijn verschillende hoeken waaronder een
leeshoek, een woon-/keukenhoek en een bouwhoek. Verschillend spelmateriaal wordt gedeeld met de
halvedaggopvanggroep. In een kast is materiaal aanwezig dat alleen geschikt is voor de kinderen van de
buitenschoolse opvang, zoals puzzels en knutselmateriaal. Tevens is er materiaal van de buitenschoolse opvang
opgeslagen in doorzichtige bakken op planken in de groepsruimte.

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het aangrenzende, openbare schoolplein bij het hoofdgebouw van
de basisschool en is via de voordeur of via een zijuitgang bereikbaar. Er is geen plattegrond met
oppervlaktematen overgelegd, maar er is zichtbaar voldoende oppervlakte beschikbaar voor de opvang van
maximaal achttien kinderen. Het schoolplein is omheind en kan worden afgesloten door middel van een hek. Op
het plein staan een speeltoestel met glijbaan, een klimtoestel, duikelrekken, voetbalgoals en een tafeltennistafel.
Er is los materiaal waaronder ballen en hoepels. 

Er wordt door de buitenschoolse opvang ook gebruikgemaakt van het schoolplein van de dependance van de
basisschool en van verschillende pleinen in de buurt.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Pedagogische werkwijze BSO Benderslaan versie 27 december 2017, gedownload van de website
www.kinderrijk.nl 
- Plattegrond Benderslaan 2 brandweergegevens datum 6 april 2006, reeds in bezit van de GGD (ontvangen op
27 juli 2016) 
- Plattegrond Benderslaan 2 begane grond datum 18 oktober 2010, reeds in bezit van de GGD (ontvangen op 27
juli 2016) 
- Plattegrond Benderslaan 2 begane grond datum 1 september 2011, reeds in bezit van de GGD (ontvangen op
27 juli 2016) 
- Inspectierapport jaarlijks onderzoek d.d. 24 oktober 2016 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Inspectierapport onderzoek na aanvraag d.d. 26 juli 2016
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over alle vereiste onderwerpen door middel van de website (www.kinderrijk.nl),
het intakegesprek en een informatiefolder van KinderRijk. Tevens is de pedagogische werkwijze op de website
geplaatst. 

De houder heeft een link op de website geplaatst die uitkomt op de locatiespecifieke pagina van het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen waar het meest recente inspectierapport bekeken kan worden. 

De houder brengt de klachtenregeling (alsmede wijzigingen daarvan) en de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders: de klachtenregeling kan
gedownload worden via de website www.kinderrijk.nl.

Oudercommissie
De houder heeft geen oudercommissie ingesteld. Aangezien er op de locatie niet meer dan vijftig kinderen worden
opgevangen geldt de verplichting tot het instellen van een oudercommissie niet. De houder spant zich in om een
oudercommissie in te stellen en betrekt ouders aantoonbaar voldoende bij adviesonderwerpen. Zo worden ouders
mondeling aangesproken om deel te nemen en is er in maart 2017 een ouderbijeenkomst georganiseerd waarvan
een verslag op de locatie is opgehangen. Ook op de website (www.kinderrijk.nl) is informatie opgenomen over
deelname aan de oudercommissie. 

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:
- Website www.kinderrijk.nl, geraadpleegd op 14 augustus en 10 december 2017 en 16 januari 2018 
- Klachtenregeling KinderRijk, versie 29 maart 2017, gedownload via website op 14 augustus 2017 
- Website www.degeschillencommissie.nl, geraadpleegd op 16 januari 2018 
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Telefoongesprek met de locatiemanager d.d. 15 december 2017 en 15 januari 2018 
- Agenda teamoverleg d.d. 17 maart 2017, ontvangen op 22 december 2017 
- E-mail van de locatiemanager d.d. 22 december 2017 
- Pedagogische werkwijze BSO Benderslaan versie 27 december 2017, gedownload van de website
www.kinderrijk.nl 
- Pedagogische werkwijze BSO Benderslaan versie 11 augustus 2016, gedownload van de website
www.kinderrijk.nl
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
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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 basisgroep.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de (spel)activiteiten
die kinderen buiten de basisgroepen 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 basisgroep 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.

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het 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.

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.

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. 
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Veiligheid en gezondheid
 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

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
omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval
zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch
handelen.
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 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; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Binnenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar.
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 vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
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Ouderrecht
 

 

 

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 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.
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de ouders
aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid, 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang.

Klachten en geschillen

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling is schriftelijk vastgelegd, 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 bij de houder 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 een bij de houder werkzame persoon 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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk buitenschoolse opvang Benderslaan
KvK-vestigingsnummer : 000030869897
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 18
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. W. van Gurp, MSc.

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 11-12-2017
Opstellen concept inspectierapport : 19-01-2018
Zienswijze houder : 06-02-2018
Vaststellen inspectierapport : 06-02-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 07-02-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 07-02-2018

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 gebruikgemaakt voor het aanleveren van een zienswijze.
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