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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 20 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 een beperkt aantal kwaliteitseisen op het gebied van het
pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, de beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids-
en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht onderzocht. Op deze locatie wordt voorschoolse
educatie (VVE) aangeboden. Derhalve is de Amsterdamse basiskwaliteit VVE van de locatie in kaart gebracht. 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 17 januari en 6 februari 2018. 

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. 

Locatie 
Kindercampus Zuidas kinderdagopvang is een kindercentrum met vier verticale groepen en één groep voor halve-
dagopvang (HDO). Op de HDO-groep wordt VVE geboden met behulp van het programma Puk & Ko. Het
kinderdagverblijf is gevestigd op de benedenverdieping van basisschool Kindercampus Zuidas. Op de eerste etage
is een buitenschoolse opvang van KinderRijk gevestigd. Voor iedere groep zijn voldoende vaste beroepskrachten
beschikbaar. KinderRijk heeft meegewerkt aan een pilot tweetalige opvang in kinderdagverblijven. In de groep
Parel werd tweetalige opvang (Nederlands en Engels) aangeboden. Per 17 augustus 2017 wordt er geen
tweetalige opvang meer geboden. Dit dient nog aangepast te worden in het pedagogisch beleidsplan. 

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd en adviseert om dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is tijdens het inspectiebezoek op woensdagochtend
beoordeeld aan de hand van observaties in drie verschillende groepen. Er is geobserveerd tijdens het (vrij) spelen,
het verschonen en het eten. Gedurende de observaties wordt voldoende uitvoering gegeven 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 competenties en de overdracht van waarden en normen. Hieronder
zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd. 

De beroepskrachten hebben aandacht voor de kinderen en laten de kinderen zelf keuzes maken. Zo vragen de
beroepskrachten aan de kinderen van de hdo-groep of zij buiten willen spelen en houden rekening met een kind
dat zich niet zo lekker voelt die dag en liever binnen wil blijven spelen. De beroepskracht die met het kind binnen
blijft, vraagt waar het kind mee wil spelen. Het kind antwoordt dat het graag een kerstboom wil versieren. De
beroepskracht begrijpt welk spel het kind bedoelt, en pakt het materiaal; 'ik zet het hier voor je klaar'. De
beroepskracht begeleidt het kind bij het spel en geeft complimenten zoals 'je legt de kerstballen wel heel netjes
neer, knap hoor'. De beroepskracht heeft gesprekken met het kind, bijvoorbeeld over een knuffelbeer. 'Moet beer
op een stoel? Dan kan hij misschien helpen, gezellig'. Het kind zoekt actief toenadering tot de beroepskracht,
bijvoorbeeld als het hulp nodig heeft. De beroepskracht stimuleert de taalontwikkeling van het kind door duidelijk
te verwoorden wat zij doet, zoals 'ik doe deze kerstbal heel hoog', 'zijn de kerstballen op?' en 'we kunnen 'm
straks wel aan mama laten zien'. Wanneer een rond bakje omvalt een begint te rollen, ziet de beroepskracht dat
het kind dit opmerkt en er geïnteresseerd naar kijkt. Ze benoemt dat het bakje rolt en vraagt aan het kind of het
kind ook het geluid van het rollende bakje kan horen. Ze sluit aan bij het niveau van de kinderen en stimuleert zo
hun persoonlijke competenties. 

In de groep Zon komen kinderen terug in de groepsruimte na het buiten spelen. Een beroepskracht begroet de
kinderen, en vraagt wat ze buiten voor spel gedaan hebben. Wanneer een kind verschoond moet worden, kondigt
een beroepskracht dit aan. Zo weet het kind wat er van hem verwacht wordt. De beroepskracht zegt dat het kind
het speelgoed waar het mee aan het spelen is mee mag nemen naar de verschoontafel. Tijdens het verschonen
praat de beroepskracht tegen het kind en zingt liedjes. De beroepskrachten zijn sensitief en hebben geduld. Ze
luisteren naar de kinderen en kijken waar de kinderen behoefte aan hebben. Op deze manier dragen zij zorg voor
de emotionele veiligheid van kinderen. 

In de groep Maan zitten de kinderen aan tafel en eten zij brood. Een beroepskracht praat tegen de kinderen. Ze
benoemt het verschillende broodbeleg op tafel en zegt dat een kind eerst de mond leeg moet eten voor het een
nieuw stukje brood pakt. De beroepskracht vertelt ook dat de toezichthouder komt kijken vandaag, waardoor zij
de kinderen op hun gemak stelt. De beroepskrachten stimuleren de taalontwikkeling van de kinderen door te
verwoorden wat kinderen bedoelen en ze te stimuleren om dingen te vragen. Wanneer een kind bijvoorbeeld wijst
naar het brood op tafel, zegt de beroepskracht 'wil je nog een boterham?'. De beroepskrachten stimuleren ook
de zelfstandigheid van de kinderen door hen zelf hun brood te laten smeren.

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
Op de voorschool wordt gebruikgemaakt van het VVE-programma Uk en Puk. De voorschoolse educatie omvat
per week minimaal tien uur. Dagelijks worden maximaal zestien kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten. De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie, het juiste VVE-
certificaat en zij voldoen aan de taalnorm. In de onderzochte periode zijn geen invalkrachten ingezet. 
De organisatie KinderRijk heeft voor alle beroepskrachten (ook die van niet-VVE-groepen) een scholingsplan
opgesteld. Er is een standaard aanbod van trainingen binnen KinderRijk, bijvoorbeeld met betrekking tot feedback
en communicatie, waaraan de beroepskrachten deelnemen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk Kindercampus Zuidas halve dagopvang 2-4 jaar, versie augustus 2017
(ontvangen op 17 januari 2018) 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk Kindercampus Zuidas kinderdagverblijf 2-4 jaar, versie juli 2017 (ontvangen
op 17 januari 2018) 
- Observatie in de groepen tussen 10.30 en 12.30 uur tijdens het (vrij) spelen, het verschonen en het eten 
- Overzicht van de beroepskrachten, stagiaires en invalkrachten die in de periode van 6 tot en met 20 december
2017 zijn ingezet (ontvangen op 17 januari 2018) 
- Presentielijsten van de periode van 6 tot en met 20 december 2017 (ontvangen op 17 januari 2018) 
- Overzicht inzet beroepskrachten, stagiairs en invalkrachten van de periode van 6 tot en met 20 december 2017
(ontvangen op 17 januari 2018) 
- Afschriften van diploma's, kwalificaties VVE-programma en taalnorm (ontvangen op 17 januari 2018 en al in
bezit GGD) 
- KinderRijk scholingsplan, versie 15 februari 2017 (al in bezit GGD) 
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- Informatie over scholing beroepskrachten uit inspectierapport Kindercampus Zuidas kinderdagopvang (KDV)
Locatieonderzoek VVE d.d. 21 juni 2017 
- Inspectieonderzoek 
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Personeel en groepen

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. Deze
beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek
d.d. 30 juni 2016 in dienst is getreden, de stagiaires, en de invalkrachten die zijn ingezet in de periode van 6 tot
en met 20 december 2017.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het
personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek d.d. 30 juni 2016 in dienst is getreden en de
invalkrachten die zijn ingezet in de periode van 6 tot en met 20 december 2017. De stagiaires worden alleen
boventallig ingezet.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf bestaat uit vier verticale stamgroepen en één peutergroep waar de kinderen een halve dag
worden opgevangen (de hdo-groep): 
- de groep Parel, bestaat uit maximaal twaalf kinderen tussen de 0 en 4 jaar; 
- de groep Maan, bestaat uit maximaal twaalf kinderen tussen de 0 en 4 jaar; 
- de groep Zon, bestaat uit maximaal twaalf kinderen tussen de 0 en 4 jaar; 
- de groep Ster, bestaat uit maximaal twaalf kinderen tussen de 0 en 4 jaar; en 
- de groep Lucht (de hdo-groep), bestaat uit maximaal zestien kinderen tussen de 2 en 4 jaar. 

Ieder kind is geplaatst in een van de vaste stamgroepen en wordt hier dagelijks ook in opgevangen. Over het
afnemen van extra opvangdagen of ruildagen staat in het beleid beschreven dat de duur van de opvang in de
andere groep vooraf schriftelijk met ouders wordt overeengekomen. 
In iedere groep werken drie vaste beroepskrachten, waarvan er dagelijks ten minste één aanwezig is. Bij elke
groepsruimte hangt een whiteboard waarop staat welke beroepskracht die dag werkt zodat ouders weten welke
beroepskrachten op welke dag in welke groep worden ingezet.

Beroepskracht-kind-ratio
Tijdens het inspectiebezoek worden: 
- in de groep Parel negen kinderen opgevangen door twee beroepskrachten; 
- in de groep Maan negen kinderen door twee beroepskrachten; 
- in de groep Ster negen kinderen door twee beroepskrachten; 
- in de groep Zon tien kinderen door twee beroepskrachten ; en 
- in de groep Lucht (HDO-groep) twaalf kinderen door twee beroepskrachten. 
Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen en rekening houdend met de leeftijd van de kinderen. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van de twee weken voorafgaand aan het inspectiebezoek en
de bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode
voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal kinderen dat is opgevangen. 

Het kinderdagverblijf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 tot 18.30 uur. De beroepskrachten
van de verticale groepen hebben de volgende werktijden: van 7.30 of 8.00 tot 17.00 of 17.30 uur en van 9.00
tot 18.00 of 18.30 uur. Zij pauzeren ieder 60 minuten tussen 13.00 en 15.00 uur. Met deze werk- en
pauzetijden wordt op papier meer dan drie uur afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. Omdat het
aannemelijk is dat niet alle kinderen het eerste en laatste halfuur van de dag aanwezig zijn, wordt er voldaan aan
de eisen omtrent de inzet van beroepskrachten bij afwijken van de beroepskracht-kind-ratio. 
De beroepskrachten van de hdo-groep hebben de volgende werktijden: van 8.00 tot 12.00 uur en van 8.15 tot
13.00 uur. De beroepskrachten pauzeren niet waardoor er gedurende de opvangtijd niet meer dan drie uur wordt
afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio in deze stamgroep. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat er te allen tijde door minimaal twee beroepskrachten wordt geopend en door drie
beroepskrachten wordt afgesloten. In geval van een calamiteit kunnen de beroepskrachten een beroep doen op
de vestigingsmanager of de achterwacht van de vestigingsmanager.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
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- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 17 januari 2018) 
- Afschriften beroepskwalificaties (ontvangen op 17 januari 2018) 
- Overzicht inzet beroepskrachten, stagiairs en invalkrachten van de periode van 6 tot en met 20 december 2017
(ontvangen op 17 januari 2018) 
- Presentielijsten van de periode van 6 tot en met 20 december 2017 (ontvangen op 17 januari 2018) 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk Kindercampus Zuidas halve dagopvang 2-4 jaar, versie augustus 2017
(ontvangen op 17 januari 2018) 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk Kindercampus Zuidas kinderdagverblijf 2-4 jaar, versie juli 2017 (ontvangen
op 17 januari 2018) 
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op basis van een steekproef is beoordeeld in hoeverre het beleid veiligheid en gezondheid in de praktijk wordt
uitgevoerd en of beroepskrachten voldoende op de hoogte worden gesteld van dit beleid. Tijdens dit onderzoek is
op het gebied van veiligheid gelet op de uitvoering van het beleid omtrent voedselveiligheid. Op het gebied van
gezondheid is gelet op de uitvoering van het beleid omtrent handhygiëne. De beroepskrachten worden tijdens het
teamoverleg, dat eens per maand plaatsvindt, op de hoogte gebracht van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Veiligheid 
Voedselveiligheid 
Op de locatie wordt drie keer per week warm gegeten. De beroepskrachten bereiden het eten niet zelf, maar dit
wordt geserveerd door een groepshulp. Mocht het een keer voorkomen dat de beroepskrachten het eten wel zelf
moeten bereiden, bijvoorbeeld als de groepshulp ziek is, verklaren de beroepskrachten dat zij weten hoe zij dat
kunnen doen. Zij controleren dan zelf met een voedselthermometer of de temperatuur minimaal 75 °C is. 
Voedingsmiddelen die in de koelkast staan, zijn voorzien van een opendatum. Moedermelk wordt in de koelkast
bewaard bij maximaal 4 °C. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de afspraken rondom de warme
maaltijden, en het bewaren van voedingsmiddelen zoals beschreven in de werkinstructie 'voedselhygiëne'. 

Gezondheid 
Handhygiëne 
In de werkinstructie 'veiligheid, gezondheid en hygiëne' staat beschreven dat beroepskrachten en kinderen hun
handen altijd dienen te wassen na toiletbezoek en na het verschonen. Tijdens het inspectiebezoek geven de
beroepskrachten de kinderen de opdracht om hun handen te wassen na het toiletbezoek. De beroepskrachten
controleren of dit gebeurt, helpen de kinderen waar nodig, en wassen zelf ook hun handen na elke
verschoonbeurt. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de afspraken omtrent handhygiëne en voeren deze
ook uit.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij het kindercentrum wordt gebruikgemaakt van de werkinstructie meldcode kindermishandeling van KinderRijk.
Deze is gebaseerd op de meldcode kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang en voldoet aan
de gestelde eisen. De beroepskrachten worden minimaal jaarlijks in het werkoverleg en door het volgen van
cursussen op de hoogte gebracht van de meldcode. Alle beroepskrachten volgen jaarlijks een interne training over
de meldcode die KinderRijk-breed wordt georganiseerd. De beroepskrachten zijn voldoende op de hoogte van
mogelijke signalen van kindermishandeling en de te nemen stappen.

Vierogenprincipe
De houder heeft de opvang op zodanige wijze georganiseerd dat een beroepskracht de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten wanneer hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Zo zijn
de ruimtes in het kinderdagverblijf voorzien van ramen, waardoor vanuit de groepsruimte zicht is op de
verschoonruimte, de buurgroep en de hal (en andersom). 
Op de momenten dat er één beroepskracht wordt ingezet, bijvoorbeeld tijdens pauzes, wordt de deur naar de
aangrenzende buurgroep geopend, waardoor de beroepskrachten van deze twee groepen elkaar kunnen zien
en/of horen. Tussen twee buurgroepen is een verschoonruimte ingericht. Gedurende de dag staan de deuren van
deze verschoonruimtes regelmatig open.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne, versie maart 2017 (al in bezit GGD) 
- Werkinstructie voedselhygiëne (al in bezit GGD) 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk Kindercampus Zuidas halve dagopvang 2-4 jaar, versie augustus 2017
(ontvangen op 17 januari 2018) 
- Pedagogische werkwijze KinderRijk Kindercampus Zuidas kinderdagverblijf 2-4 jaar, versie juli 2017 (ontvangen
op 17 januari 2018) 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
In het kinderdagverblijf zijn voor de kinderen vijf groepsruimtes en een centrale speelhal beschikbaar als
binnenspeelruimte. Bij het kinderdagverblijf wordt gewerkt met verticale groepen en één peutergroep (hdo-
groep). Bij de inrichting van de groepsruimte is rekening gehouden met de leeftijdssamenstelling van de groepen.
Zo zijn er voor de oudere kinderen hoeken gecreëerd zoals een huis- of bouwhoek, en zijn er onder andere
poppen, puzzels, spelletjes, speelgoedauto's en knutselmaterialen. Voor de jongste kinderen (de baby's) is op
iedere groep minimaal één hoge box geplaatst. Ook zijn er verschillende speelkleden die gebruikt worden om de
baby's op te leggen. 
Het speelgoed is zoveel mogelijk op kindhoogte geplaatst zodat de kinderen het zelfstandig kunnen pakken en
opbergen. Bij de vier groepsruimtes van de hele-dagopvang is een slaapkamer aanwezig met acht bedden. Het
aantal bedden is voldoende afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen per groep. 

Buitenspeelruimte
De buitenruimte die rondom het kinderdagverblijf ligt, is ingericht als natuurtuin met veel bomen en struiken. Er is
een speelhuisje geplaatst en verder is er divers buitenspeelmateriaal voor de kinderen beschikbaar, zoals fietsen
en ballen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Oudercommissie
Er is voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang op hetzelfde adres één oudercommissie ingesteld. In
de oudercommissie hebben vijf leden zitting, van wie vier leden kinderen hebben die op het kinderdagverblijf
worden opgevangen.

Gebruikte bronnen:
- Overzicht leden van de oudercommissie (ontvangen op 17 januari 2018)
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Randvoorwaarden voorschoolse educatie

Intensieve deelname
Het aantal doelgroepkinderen in de hdo-groep bedraagt minder dan 50%. Er wordt minimaal 10 uur voorschoolse
educatie per week aangeboden aan de doelgroepkinderen. Dat is voldoende.

Registratie in EL-VVE
De houder registreert ieder kind dat deelneemt aan voorschoolse educatie in EL-VVE. De gegevens in EL-VVE zijn
actueel en worden regelmatig bijgewerkt. 

Didactisch, educatief klimaat
De voorschool werkt met het VVE-programma Uk en Puk, waarbij de pop Puk is vervangen door de pop Kikker.
De schootboeken van Puk worden wel gebruikt. 

In de groepsruimte van de hdo-groep hangen dagritmekaarten waar Kikker ook op terug te zien is. Verder is de
ruimte ingericht met verschillende hoeken, zoals een huishoek, een leeshoek waarin boekjes uitgestald staan, een
bouwhoek, en een winkeltje. De groepsruimte nodigt kinderen uit tot ontdekkend spel. De groepsruimte heeft
verschillende plekken waar kinderen zelf een spel kunnen bedenken. Zo is er een buis aan de tafel geplaatst waar
kinderen bijvoorbeeld klein speelmateriaal doorheen kunnen laten rollen/glijden, en zijn er in een hoek onder de
tafel gordijntjes geplaatst waar kinderen zich bijvoorbeeld achter kunnen verstoppen. 

Er is sprake van een pedagogisch-didactisch klimaat waarbij gewerkt wordt aan de vier SLO-
ontwikkelingsdomeinen. Door het VVE-programma en het programma KIJK! te gebruiken, is gewaarborgd dat alle
vier de ontwikkelingsdomeinen aan bod komen. In de dag/weekplanning is beschreven welke activiteit op welke
dag wordt aangeboden. Behalve de specifieke doelen per activiteit wordt voor elk kind per thema-periode een
overkoepelend doel beschreven. Na elk thema houden de beroepskrachten een mondelinge evaluatie waarin zij de
indeling in kleine groepjes en de ontwikkeling van de kinderen bespreken. De ontwikkeling van de kinderen wordt
gevolgd met behulp van het observatiesysteem KIJK! Iedere vaste beroepskracht heeft een aantal
mentorkinderen. De beroepskracht is voor de eigen mentorkinderen verantwoordelijk om registraties en
observaties uit te voeren. 

Bij bijzonderheden of zorgen in de ontwikkeling van kinderen overleggen de beroepskrachten met elkaar en met
de vestigingsmanager. Indien nodig wordt er doorverwezen naar bijvoorbeeld de ouder-kind-adviseur. Één keer
per zes weken komen er medewerkers van Alert4you langs om kinderen te observeren. Beroepskrachten kunnen
dan vooraf het verzoek doen om extra op bepaalde kinderen te letten. De locatiemanager is
aandachtsfunctionaris. Een van de vaste beroepskrachten zal in het nieuwe schooljaar (2017-2018) de cursus
'hbo'er op de groep' gaan volgen en zal dan ook de functie van hbo'er op de groep gaan vervullen.

Personeel
In de VVE-groep van het kinderdagverblijf zijn drie vaste beroepskrachten werkzaam, waarvan er dagelijks twee
worden ingezet. De vaste beroepskrachten zijn minimaal startbekwaam. Zij beschikken over minimaal een
basiscertificaat en voldoen aan de taalnorm. In de onderzochte periode zijn geen invalkrachten ingezet.

Ouders
Ouders worden op de voorschool gestimuleerd om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van hun kind. Er is
een planning voor ouderactiviteiten opgesteld. Per thema vinden er verschillende ouderactiviteiten plaats zoals
voorleesactiviteiten en spelletjes. Daarnaast worden gesprekken gevoerd aan de hand van observaties en wordt
een overgangsgesprek (eindgesprek) gepland wanneer een kind naar school gaat, en bij behoefte van ouders of
beroepskrachten kan er een extra gesprek ingepland worden.

Samenwerking met basisschool
Het kinderdagverblijf werkt samen met de basisschool Kindercampus Zuidas. Samen met een locatie voor
buitenschoolse opvang zijn zij in één gebouw gehuisvest. Vanaf de oprichting van de school (en het
kinderdagverblijf) is er al een intensieve samenwerking. De school werkt met hetzelfde VVE-programma als het
kinderdagverblijf. 
Kindercampus Zuidas is een relatief jonge locatie en er loopt een traject waarin onder andere visiegesprekken
worden gevoerd, waarbij ook beroepskrachten en leerkrachten aanwezig zijn. In deze gesprekken wordt onder
andere een gezamenlijke visie op leren, ontwikkelen en samenwerken ontwikkeld. Twee keer per jaar vindt er een
VVE-overleg plaats met alle betrokkenen van de voorschool en de basisschool. Ook is er overleg met de
basisschool om diverse structuren aan elkaar aan te passen, zodat de overgang van voorschool naar basisschool
voor de kinderen makkelijk verloopt. Met ouders wordt een overgangsgesprek (eindgesprek) gevoerd wanneer
een kind naar de basisschool gaat.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
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- Observaties tijdens het inspectiebezoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Uitdraai EL-VVE d.d. 6 februari 2018 (ontvangen op 6 februari 2018) 
- Presentielijsten van de periode van 6 tot en met 20 december 2017 (ontvangen op 17 januari 2018) 
- Overzicht inzet beroepskrachten, stagiairs en invalkrachten van de periode van 6 tot en met 20 december 2017
(ontvangen op 17 januari 2018) 
- Afschriften van diploma's, kwalificaties VVE-programma en taalnorm (ontvangen op 17 januari 2018) 
- KinderRijk scholingsplan, versie 15 februari 2017 (al in bezit GGD) 
- Inspectierapport Kindercampus Zuidas kinderdagopvang (KDV) Locatieonderzoek VVE d.d. 21 juni 2017 
- Planning ouderactiviteiten 'Ouderparticipatie 2017 HDO/ VVE groep' 
- Notulen HDO-school overleg 14 november 2017 (ontvangen op 17 januari 2018) 
- Ontwikkelplan thematisch werken, uitdagende speelleeromgeving en doorgaande ontwikkellijnen (ontvangen op
17 januari 2018) 
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

 

Pedagogische praktijk

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

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
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.
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.
Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op
dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao kinderopvang.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
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Veiligheid en gezondheid
 

 

 

Accommodatie en inrichting
 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten
op welke dag bij welke groep horen.
A. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
Of 
B. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 
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.
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.

Beroepskracht-kind-ratio

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

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

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

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Vierogenprincipe

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

Binnenspeelruimte
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Ouderrecht
 

Randvoorwaarden voorschoolse educatie
 

 

 

 

 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte

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.

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.

Intensieve deelname

Het gemiddeld aantal uren dat per week per doelgroepkind aan voorschoolse educatie wordt aangeboden
bedraagt: 
- in groepen met 50% of meer doelgroepkinderen: 12 uur; 
- in groepen met minder dan 50% doelgroepkinderen: 10 uur.

Registratie in EL-VVE

De houder registreert ieder kind dat deelneemt aan voorschoolse educatie in EL-VVE.
De houder draagt zorg dat de gegevens van de geregistreerde kinderen in EL-VVE actueel blijven.

Didactisch, educatief klimaat

Op de voorschool wordt met behulp van een door de NJI erkend integraal educatief (VVE-)programma gewerkt,
gericht op het bieden van een gedifferentieerd beredeneerd aanbod.
Er is sprake van een rijke speelleeromgeving die het kind uitnodigt tot ontdekkend spel.
Er is sprake van een pedagogisch-didactisch klimaat dat het voor kinderen mogelijk maakt om zich in ieder geval
te ontwikkelen op de vier doelen zoals beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek).
Op de voorschool wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van een kindvolgsysteem.
Op de voorschool is tenminste één medewerker getraind om specifieke (zorg)behoeften van de kinderen te
kunnen signaleren.
Op de voorschool is tenminste één medewerker bekend met de zorgstructuur van de organisatie. Deze
medewerker weet de eerste stappen te zetten wanneer de ontwikkeling van het kind mogelijk achterblijft.

Personeel

Alle vaste beroepskrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse
educatie. Dit betekent dat zij in het bezit zijn van het start- en basiscertificaat VVE, zoals beschreven in het 'Profiel
Jonge Kind Voorziening'.
Alle beroepskrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse
educatie. Dit betekent dat zij voldoen aan de taalnorm zoals beschreven in het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'. Zij
beschikken voor de mondelinge taalvaardigheid en de leesvaardigheid over niveau B2 (3F) en voor de schriftelijke
taalvaardigheid over niveau B1 (2F).
Er is voor iedere voorschoolgroep tenminste één HBO-geschoolde medewerker beschikbaar.
Het groeps- en organisatieprofiel wordt gebruikt als leidraad om de nascholingsbehoefte op de voorschool in beeld
te brengen.

Ouders

Er is een plan opgesteld met voor de voorschool passende ouderactiviteiten.
De ouderactiviteiten worden uitgevoerd.

Samenwerking met basisschool

De voor- en de vroegschool werken vanuit één vastgelegde visie.
Voor alle kinderen die doorstromen van de voorschool naar de basisschool vindt er een overdracht plaats waarbij
in ieder geval de vier doelen zoals beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek) aan de
orde komen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het Amsterdams Uniform Voorblad of een gelijksoortig
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formulier.
Bij de doorstroom van de voorschool naar de basisschool vindt er in ieder geval bij de doelgroep- en zorgkinderen
een overdrachtsgesprek plaats.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kindercampus Zuidas kinderdagopvang
KvK-vestigingsnummer : 000030465990
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 64
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 Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 20-12-2017
Opstellen concept inspectierapport : 02-02-2018
Zienswijze houder : 06-02-2018
Vaststellen inspectierapport : 06-02-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 09-02-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 09-02-2018

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 gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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