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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 19 januari 2018 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen en naar aanleiding van een handhavingsprocedure die is gestart door de gemeente, een nader
onderzoek uitgevoerd. Het nader onderzoek is gelijktijdig uitgevoerd met het onaangekondigd jaarlijks
inspectiebezoek van de locatie. 

Na het inspectiebezoek is de houder in de gelegenheid gesteld om documenten aan te leveren. Deze documenten
zijn beoordeeld in het onderzoek. 

In dit onderzoek is alleen de voorwaarde met betrekking tot de beroepskracht-kind-ratio beoordeeld, waarvoor
de gemeente een voornemen last onder dwangsom heeft opgelegd. 
Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Organisatie & locatie 
KinderRijk is een organisatie met dertien buitenschoolse-opvanglocaties voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Daarnaast heeft KinderRijk elf locaties voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Amsterdam en
Amstelveen en negen halve-dagopvanglocaties voor kinderen van 2 tot 4 jaar in Amstelveen en Amsterdam. Elke
vestiging van KinderRijk staat onder leiding van een locatiemanager. 

KinderRijk BSO Linde is sinds 30 november 2015 in exploitatie en is gevestigd in het nieuwe gebouw van brede
school De Linde. Hier worden kinderen opgevangen van de school Palet-Zuid en de Montessorischool Linde.
KinderRijk BSO Linde bestaat uit twee basisgroepen: de Flamingo's en de Slingerapen. Het team op de
buitenschoolse opvang bestaat uit vijf vaste beroepskrachten en vaste invalkrachten. 

Handhaving 
In het jaarlijks inspectieonderzoek d.d.10 augustus 2017 is niet voldaan aan twee voorwaarden met betrekking
tot de beroepskracht-kind-ratio. Hierbij ging het om het inzetten van voldoende beroepskrachten op
groepsniveau en het afwijken van de beroepskracht-kindratio. Voor het nader onderzoek zijn specifiek deze twee
voorwaarden beoordeeld. 

Resultaten onderzoek 
In het huidige nader onderzoek is beoordeeld dat de overtredingen niet zijn hersteld en zijn er geen beleidsmatige
aanpassingen gedaan, om aan de huidige voorwaarden van de wet- en regelgeving te voldoen.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot de beroepskracht-kind-ratio heeft de toezichthouder overtredingen geconstateerd. De
toezichthouder adviseert om vanwege de overtreding van deze voorwaarden de handhaving te vervolgen. 

KinderRijk buitenschoolse opvang Linde - Nader onderzoek 19-01-2018 3/8



Observaties en bevindingen

Personeel en groepen

Naar aanleiding van de overtredingen, geconstateerd in het jaarlijks onderzoek van 10 augustus 2017 heeft de
gemeente Amstelveen een voornemen last onder dwangsom opgelegd. De regiomanager heeft gereageerd met
een zienswijze, waarin wordt verklaard dat de inzet van beroepskrachten eerder op locatieniveau werd berekend
en ze dat dit vanaf dat moment conform de wettelijke afspraken op groepsniveau gebeurt. Daarnaast werd
verklaard dat met betrekking tot het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio in het geval er drie medewerkers
werkzaam zijn (m.n. in de vakantie) de pauzetijden zouden worden aangepast.

Aantal beroepskrachten
De buitenschoolse opvang heeft twee basisgroepen waarin per groep elke dag maximaal twintig kinderen worden
opgevangen: 
- Flamingo's: voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. 
- Slingerapen: voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 
Hierbij worden per groep twee beroepskrachten ingezet. Het team bestaat uit vijf vaste beroepskrachten. In de
pedagogisch werkwijze van de locatie staat beschreven dat de inzet van het aantal beroepskrachten kan wijzigen,
wanneer er meer of minder kinderen zijn. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten en de bijbehorende personeelsroosters van 8 december tot en
met 19 januari constateert de toezichthouder dat in deze periode op één dag onvoldoende beroepskrachten zijn
ingezet. 
- Op dinsdag 2 januari 2018 zijn zowel in de jongste groep als in de oudste groep elf kinderen opgevangen. Voor
elke groep is één vaste beroepskracht ingezet en voor de twee groepen samen is één invalkracht ingezet. Op
groepsniveau komt het erop neer dat er dan op één van de twee groepen te weinig beroepskrachten zijn ingezet
voor het aantal kinderen dat die dag werd opgevangen. 
Op deze dinsdag 2 januari is, in overleg met de locatiemanager, het elfde kind extra opgevangen. De
locatiemanager verklaart, na overleg met de toezichthouder, dat zij die dag op de locatie aanwezig was en dat zij
op die dag wanneer nodig oproepbaar was om bij te springen op de groep. Buiten het eten en drinken in de eigen
groep, hebben de groepen activiteiten gezamenlijk uitgevoerd (zoals ook beschreven in de pedagogische
werkwijze). Dit leidt er echter niet toe dat inzet van minder beroepskrachten volstaat. Op 2 januari is dan ook in
één van de groepen één beroepskracht te weinig ingezet. 

In de pedagogische werkwijze van de locatie staan de werktijden van de beroepskrachten. Er staat beschreven
dat tijdens schoolweken minimaal twee beroepskrachten aanwezig zijn op de locatie als de kinderen uit school
komen en ook aan het eind van de dag (om 18:30 uur) twee beroepskrachten aanwezig zijn. 
Tijdens reguliere opvangdagen en wanneer er uitstapjes plaatsvinden wordt door de beroepskrachten geen pauze
gehouden. 
Op dagen wanneer ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, zoals tijdens vakantiedagen,
hebben de beroepskrachten van iedere groep ieder 45 minuten pauze, tussen 13.00 en 14.30 uur. Ook wordt
beschreven in de pedagogisch werkwijze dat het rooster bij aanwezigheid van minder kinderen kan worden
aangepast, waarbij in vakantiedagen op de locatie twee beroepskrachten openen om 8.15 uur en twee
beroepskrachten tot 18.30 uur aanwezig zijn. 

In de praktijk blijken er, naast het pedagogisch beleid, mondelinge afspraken te zijn gemaakt met de
beroepskrachten over de pauzetijden in de vakanties als er drie of minder beroepskrachten werken op de locatie.
Uit de personeelsroosters van de locatie blijken in de vakantieperiode op meerdere dagen drie of minder
beroepskrachten te zijn ingezet op de locatie. 
De locatiemanager verklaart dat bij inzet van drie beroepskrachten één beroepskracht 30 minuten in plaats van
45 minuten pauzeert. De locatiemanager verklaart deze afspraak mondeling tijdens een teamoverleg op 2
februari 2018 besproken te hebben met de beroepskrachten en dit is vastgelegd in de notulen van dit overleg. 
Met deze afspraak wordt dan, bij inzet van drie medewerkers op locatieniveau, per groep, voor de middagpauze
twee uur afgeweken. Met het uitvoeren van deze afspraak wordt wél voldaan aan de voorwaarde uit 2017
betreffende het maximaal twee uur afwijken tijdens de middagpauze en ook aan de in 2018 gestelde voorwaarde
van maximaal drie uur afwijken per dag. Deze afspraak met de tijden en regeling van de afwijking per groep bij de
inzet van minder beroepskrachten zijn echter niet beschreven in het pedagogisch beleid. 

Met deze werkwijze komt de praktijk echter niet overeen met in de pedagogische beleid beschreven regelingen en
werktijden. 
In het pedagogisch beleidsplan dient te zijn beschreven op welke tijden wel en niet wordt afgeweken van de
beroepskracht-kind-ratio. Deze overtreding zal worden beschreven in het rapport van het jaarlijks
inspectieonderzoek dat eveneens op 19 januari 2018 is uitgevoerd.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is hersteld:

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b bij het besluit
en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website
www.1ratio.nl 
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Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek 
- Telefonisch gesprek met de locatie manager, d.d. 23 januari 2018 
- E-mail van de leidinggevende, d.d. 2 februari 2018 
- Personele roosters, van 8 december 2017 t/m 19 januari 2018, ontvangen op 25 januari 2018 
- Presentielijsten groep Flamingo en Groep Slingerapen, van 8 december 2017 t/m 19 januari 2018, ontvangen
op 25 januari 2018 
- Pedagogisch beleidsplan, versie 9 januari 2018 

In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van de
basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, met dien verstande
dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen, op
vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van het aantal minimaal in te zetten
beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met
inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen
worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder
geval niet daarvan wordt afgeweken. 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende
inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub d Wet kinderopvang; art 12 lid 3 sub a art 16 lid 1 lid 2 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang.)
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Inspectie-items

Personeel en groepen
 Aantal beroepskrachten

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b bij het besluit
en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website
www.1ratio.nl 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van de
basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, met dien verstande
dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen, op
vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van het aantal minimaal in te zetten
beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met
inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen
worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder
geval niet daarvan wordt afgeweken. 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende
inzet niet per week verschilt.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KinderRijk buitenschoolse opvang Linde
KvK-vestigingsnummer : 000025037218
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 40
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : KinderRijk B.V.
Adres houder : Postbus 2027
Postcde en plaats : 1180 EA  Amstelveen
KvK-nummer : 34321110
Website : www.kinderrijk.nl

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. S. van der Klauw

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 19-01-2018
Opstellen concept inspectierapport :
Zienswijze houder :
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.

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.
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