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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 19 januari 2018 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht, namelijk op
het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, de beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering
van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en oudercommissie. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter
in het rapport vermeld. 

Tevens is een nader onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een overtreding met betrekking tot de uitvoering
van het gezondheidsbeleid betreffende de hand- en verschoonhygiëne die tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek
van 9 maart 2017 is geconstateerd. 

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 25 en 29 januari 2018. 

Beschouwing
Algemeen 
KinderRijk is een organisatie met vijftien locaties voor kinderdagopvang (KDV) voor kinderen van 0 tot 4 jaar in
Amsterdam en Amstelveen. Daarnaast heeft KinderRijk zestien buitenschoolse-opvanglocaties (BSO) voor
kinderen van 4 tot 12 jaar en zes halvedagopvang (HDO)- locaties 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. 

Locatie 
KinderRijk Kindercampus King KDV (voorheen Suze Groeneweglaan) is een kinderdagverblijf met zes verticale
groepen waarin ieder maximaal twaalf kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Er wordt
samengewerkt met het naastgelegen Integraal Kindcentrum (IKC) Kindercampus King. In dit IKC is een
basisschool, een BSO en een HDO van KinderRijk gevestigd. Deze locaties van KinderRijk staan onder leiding van
één locatie manager die dagelijks aanwezig is. Er is op deze locatie ook een managementassistent werkzaam die
onder andere de planning, roosters en rondleidingen verzorgt. Er is een stabiel team van beroepskrachten
werkzaam bij het kinderdagverblijf; er is sprake geweest van een aanpassing van contracten met het oog op de
nieuwe eisen voor het vaste gezichten criterium.

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. 

Kindercampus King kinderdagverblijf - Jaarlijks onderzoek 19-01-2018 3/15



Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Daarnaast is specifiek voor deze
locatie een aanvullende pedagogische werkwijze opgesteld. KinderRijk verklaart het volledige pedagogisch
beleidsplan in 2018 te herijken; eind 2018 zal het pedagogisch beleidsplan opnieuw worden vastgesteld. 

De combinatie van het algemeen beleidsplan, de pedagogische werkwijze, en de documenten ‘pedagogisch
handelen voor pedagogisch medewerkers BSO en KDV’ bevatten een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde kinderopvang. Met de afdeling kwaliteit van KinderRijk is
besproken dat de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de overdracht van normen en waarden, summier is
beschreven en concreter kan. KinderRijk verklaart dit te zullen betrekken bij de herijking van het beleidsplan. 

Over het waarborgen van de emotionele veiligheid is onder andere beschreven dat beroepskrachten gevoelens
benoemen, kinderen troosten en helpen bij het vinden van een activiteit. Het kinderdagverblijf heeft een duidelijke
dagindeling en vaste rituelen, die kinderen houvast en vertrouwen moeten geven. De persoonlijke ontwikkeling
stimuleren beroepskrachten door verschillende vaardigheden aan te spreken zoals door samen te zingen, de
ruimte in te richten zodat kinderen kunnen klimmen en verschillende activiteiten aan te bieden. Sociale
ontwikkeling wordt gestimuleerd door een opendeurenbeleid te voeren en activiteiten aan te bieden in
samenwerking met het naastgelegen Integraal Kindcentrum (IKC) Kindercampus King. Beroepskrachten
stimuleren de sociale en persoonlijke ontwikkeling van kinderen door hen te stimuleren dingen zelf te doen, uit te
proberen en zelf problemen op te lossen. Over de overdracht van normen en waarden staat beschreven dat
beroepskrachten structuur bieden en grenzen aangeven. Beroepskrachten geven geen straf maar benoemen en
bevestigen goed gedrag. Wanneer conflicten te hoog oplopen kunnen oudere kinderen eventueel uit de situatie
worden gehaald om tot rust te komen. 

De locatiespecifieke werkwijze bevat een beschrijving van de invulling van het mentorschap, de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en hoe ouders worden doorverwezen naar passende
instanties voor verdere ondersteuning. De concrete stappen en beschrijvingen zijn verder uitgewerkt in
verschillende werkinstructies. Een volledige omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de mentor
staan beschreven in het document ‘Werkinstructie mentorschap’. In de documenten ‘Werkinstructie
kindoverdracht’, 'Werkinstructie ontwikkelingsproblemen en-of gedragsproblemen' en ‘Werkinstructie
mentorschap’ wordt een concrete beschrijving gegeven van de wijze waarop de doorgaande ontwikkellijn wordt
gewaarborgd, hoe ouders worden doorverwezen en wie hier verantwoordelijk voor is. Ten tijde van het huidige
inspectieonderzoek zijn deze werkinstructies nog niet opgenomen in het pedagogisch beleidsplan, maar wel ter
inzage gegeven aan de toezichthouder. KinderRijk verklaart deze beleidsstukken onderdeel te maken van het
algemeen pedagogisch beleidsplan. 

De locatiespecifieke werkwijze omvat tevens een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroepen, de aard en organisatie van activiteiten waarbij kinderen de stamgroep
verlaten en het beleid ten aanzien van de afname van extra opvangdagen. Op de locatie wordt gewerkt met
stagiairs. Een concrete beschrijving van de taken en inzet van stagiaires, beroepskrachten in opleiding en
vrijwilligers en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid wordt gegeven in een nieuwe conceptversie van het
document 'Opleidingsplan'. Dit is met afdeling kwaliteit van KinderRijk besproken en zij verklaren dit op te zullen
nemen in de locatiespecifieke werkwijze.

Verantwoorde dagopvang
Het bieden van verantwoorde dagopvang is beoordeeld aan de hand van het pedagogisch handelen van de
beroepskrachten. Dit is gedaan op basis van observaties tijdens het eten en drinken en het vrij spelen op drie van
de zes verticale groepen. Uit deze observaties is gebleken dat er voldoende uitvoering wordt gegeven aan het
pedagogisch beleidsplan en gesproken kan worden van het bieden van verantwoorde dagopvang. Te weten dat dit
gebeurt door het waarborgen van de emotionele veiligheid, de mogelijkheid tot ontwikkelen van persoonlijke en
sociale competenties en de overdracht van normen en waarden. Hieronder worden enkele voorbeelden
beschreven waar dit uit blijkt. 

Emotionele veiligheid 
Op alle groepen is de sfeer open en ontspannen. De kinderen en beroepskrachten kennen elkaar en gaan op een
ongedwongen manier met elkaar om. Wanneer kinderen daar behoefte aan hebben zoeken zij de
beroepskrachten op; bijvoorbeeld om een knuffel te vragen of te laten zien waar zij mee bezig zijn.
Beroepskrachten reageren hier sensitief op. Zij zeggen wat zij zien bij kinderen en wat hun eigen gedrag en/of
gevoel is. Wel laten beroepskrachten ruimte voor de autonomie van de kinderen door hen zelf keuzes te laten
maken. Daarnaast zorgen de beroepskrachten voor voorspelbaarheid en routine. De overgang van vrijspelen naar
eet-, en drinkmoment aan tafel wordt ingeleid door samen het speelgoed op te ruimen, het handelen tijdens het
verschonen wordt benoemd. 
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Sociale-, en persoonlijke vaardigheden 
Beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. Bij aanvang van het inspectieonderzoek
zijn de kinderen op de groep Woezel&Pip vrij aan het spelen. Wanneer een van de kinderen op een negatieve
manier de aandacht van een ander probeert te krijgen, komt de beroepskracht tussenbeide. De beroepskracht
benoemt wat zij ziet bij de kinderen; dat de een graag de aandacht van de ander wil en dat de ander de manier
niet prettig vindt. Vervolgens helpt zij de kinderen samen tot een oplossing te komen en gevoelens te
verwoorden. Op het moment dat de kinderen weer op een positieve manier verder gaan, krijgen zij hier ook
complimenten voor. 
De kinderen zijn duidelijk deel van de groep; tijdens spel betrekken de beroepskrachten de kinderen actief bij
elkaar. 

Normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast; beroepskrachten herhalen
de regels op een positieve manier. Ook wanneer kinderen de regels overtreden verwoorden de beroepskrachten
wat zij zien, welk gedrag gepast is en hoe de kinderen zichzelf kunnen corrigeren. Zo klimmen een aantal kinderen
op een lage tafel om vervolgens langs een steunpilaar naar beneden te glijden. Het klimmen en glijden is
toegestaan; op de tafel staan niet. Als een van de kinderen dit herhaaldelijk wel doet, ook als de beroepskracht
vraagt dit niet te doen, vraagt de beroepskracht of iemand misschien een alternatief weet. Een van de kinderen
gaat vervolgens op de handen en knieën over de tafel, waarna de beroepskracht de kinderen complimenten geeft
voor het bedenken en correct volgen van de regels.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan, versiedatum 19 oktober 2017 
- Pedagogische werkwijze, versiedatum 22 december 2017 
- Documenten/ protocollen/ werkinstructies; pedagogisch handelen medewerker KDV versienummer
10.05.10.49, 
werkinstructie ontwikkelingsproblemen- en gedragsproblemen versienummer 10.10.05.21, werkinstructie
mentorschap versie 15, werkinstructie 
kindoverdracht 10.10.30.03, formulier kindoverdracht 10.10.30.06, opleidingsplan KinderRijk versienummer
30.30.07, 
beleid beroepspraktijkvorming versienummer 30.30.12, procedure inzetbaarheid BBL versienummer 30.30.19 
- Observaties op groep; Woezel & Pip, Pim & Pom en Otje, 19 januari 2018 
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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 in
dienst is getreden.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten die werken 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 in dienst is getreden.

Aantal beroepskrachten
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Woezel & Pip worden namelijk tien kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten. In de groep Pim & Pom worden negen kinderen opgevangen door twee beroepskrachten en in
de groep Otje worden acht kinderen, eveneens door twee beroepskrachten opgevangen. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 5 januari tot en met 19 januari 2018 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

In de locatiespecifieke werkwijze staat concreet beschreven op welke tijden mogelijk van de vereiste
beroepskracht- kind-ratio kan worden afgeweken; namelijk in de middag tussen 8.00 uur en 8.30 uur, tijdens de
pauze van de beroepskrachten tussen 13.00 uur en 15.00 uur en in de middag tussen 17.30 uur en 18.00 uur.
Gedurende deze tijden wordt minimaal de helft van het vereiste aantal beroepskrachten ingezet. 

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 drie beroepskrachten wordt geopend en afgesloten. Bij
calamiteiten kunnen de beroepskrachten via de locatiemanager een beroep doen op collega's van het
naastgelegen, gelijknamige Integraal Kindcentrum (IKC) Kindercampus King. Bij afwezigheid van de
locatiemanager is een achterwacht beschikbaar. Er zijn werkinstructies over het handelen bij calamiteiten.

Stabliteit van de opvang voor kinderen
Het kinderdagverblijf heeft zes verticale stamgroepen waarin maximaal twaalf kinderen in de leeftijd 0-4 jaar
worden opgevangen, te weten Muis, Dip & Dap, Woezel & Pip, Pim & Pom, Otje en Floddertje. Ieder kind is
geplaatst in één van de vaste stamgroepen en alle kinderen worden dagelijks in groepen opgevangen. 

Wanneer er een wachtlijst is, bestaat de mogelijkheid één of meerdere dagen tijdelijk opvang in een tweede
stamgroep te krijgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de locatiemanager en de ouder. De datum waarop het
betreffende kind wel in de eigen eerste stamgroep kan worden geplaatst wordt vastgelegd in een bijlage bij de
plaatsingsovereenkomst. Daarnaast kan een kind incidenteel worden opgevangen in de groep waarmee de eigen
stamgroep van het kind dagelijks samenwerkt, wanneer het een extra en/of ruildag opvang wil en daar geen
mogelijkheid voor is in de eigen stamgroep. Dit kan alleen als de beroepskracht-kind-ratio van deze tweede
stamgroep het toelaat. Hierbij geldt dat ouders vooraf schriftelijk toestemming moeten geven. 

Alle kinderen hebben een eigen mentor toegewezen; de mentor is verantwoordelijk voor het volgen van de
ontwikkeling van het kind en is voor zover mogelijk de primaire verzorger van het kind. Bij de intake wordt
ouders verteld wie de mentor van hun kind is. De mentor fungeert als aanspreekpunt voor de ouders en
informeert hen ten minste één keer per jaar tijdens een oudergesprek (10-minutengesprek) over de ontwikkeling
van het kind.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprekken met de locatie manager 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties 
- Overzicht inzet beroepskrachten voor de periode 05 januari tot en met 19 januari 2018 
- Presentielijsten voor de periode 05 januari tot en met 19 januari 2018 
- Werkinstructie mentorschap, versie 15 
- Pedagogische werkwijze, versiedatum 22 december 2017
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Voor de organisatie is een algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Daarnaast is er, op het moment
van het inspectieonderzoek, een conceptversie van de locatiespecifieke werkwijze veiligheid en gezondheid
beschikbaar. De locatiemanager is ten tijde van het inspectiebezoek nog in afwachting van de nieuwe risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid, waarna het beleid ook aangepast zal worden volgens de nieuwe wet- en
regelgeving. In zowel het algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid, als in de locatie specifieke werkwijze
veiligheid en gezondheid staat de beleidscyclus beschreven. Deze start met een uitgebreide risico- inventarisatie.
Vervolgens wordt op basis van de uitkomsten van de risico- inventarisatie een actieplan en een jaarplan
opgesteld. Uit verklaringen van beroepskrachten en de locatie manager blijkt dat tijdens groepsoverleggen en
groeps-overkoepelende "regeloverleggen" het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een
vast agendapunt is. De voortgang wordt daarnaast minimaal tweemaal per jaar geëvalueerd tijdens
teamoverleggen. Aan de hand van de evaluaties wordt het beleid bijgesteld. De locatie manager ziet erop toe en
draagt er zorg voor dat wijzigingen bekend zijn bij de beroepskrachten. 

Naast het algemeen veiligheid-, en gezondheidsbeleid en de locatie specifieke werkwijze veiligheid en gezondheid
zijn de bijbehorende werkinstructies beoordeeld. Zo heeft de organisatie een werkinstructie veiligheid, gezondheid
en hygiëne opgesteld waarin het plan van aanpak en verschillende maatregelen omtrent het verkleinen van risico's
worden toegelicht. Voor enkele van deze onderwerpen zijn aparte werkinstructies opgesteld, waar in de
werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne naar wordt verwezen. Tevens staan in de locatie specifieke
pedagogische werkwijze enkele afspraken omtrent veiligheid en gezondheid beschreven, waaronder handhygiëne,
calamiteiten, EHBO en voeding. 

Uit de roosters van het personeel en het overzicht van EHBO-gecertificeerde beroepskrachten, blijkt dat er in de
periode 5 tot en met 19 januari 2018 gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene
aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Uit gesprekken met de
beroepskrachten blijkt dat er meerdere beroepskrachten per groep zijn die een EHBO-certificaat hebben en dat zij
de opleiding hiertoe kunnen volgen. 

De uitvoering van het veiligheids-, en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van een aantal speerpunten.
Tijdens een eerder jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 9 maart 2017 is geconstateerd dat het plan van aanpak met
betrekking tot de verschoon- en handhygiëne onvoldoende werd uitgevoerd. In een nader onderzoek d.d. 15 juni
2017 is geconstateerd dat deze overtreding niet voldoende was hersteld. In het huidige inspectieonderzoek is
daarom op het gebied van gezondheid een nader onderzoek uitgevoerd om dit opnieuw te beoordelen. Daarnaast
is op het gebied van veiligheid aandacht besteed aan het buiten spelen. 

Gezondheid; Verschoon-, en handhygiëne 
Uit het gesprek met de locatiemanager en de beroepskrachten blijkt dat de kennis en het begrip van de te nemen
maatregelen en de samenhang met de gezondheidsrisico's onder de beroepskrachten is toegenomen. In het
team-, en regeloverleg zijn knelpunten en ideeën besproken en in de verschoonruimtes hangt een samenvatting
van de werkafspraken boven de commode. 

Tijdens het huidige inspectiebezoek is geconstateerd dat in de praktijk conform deze werkafspraken wordt
gehandeld. De verschoonruimtes zijn zodanig ingericht dat beroepskrachten alle nodige materialen binnen
handbereik hebben. Beroepskrachten wassen na elke verschoonbeurt hun handen met water en zeep bij het
daartoe bestemde watertappunt in de verschoonruimte. Ook verwoorden beroepskrachten hun handelen tegen
de kinderen met wie zij op dat moment bezig zijn, zodat dit onderdeel is van de verschoonroutine. Ook maken zij
het verschoonkussen na elke verschoonbeurt schoon met een daarvoor bestemd reinigingsdoekje of met een
mengsel van allesreiniger en water. 

Veiligheid; buiten spelen 
De locatie beschikt over een afgesloten tuin waar de kinderen kunnen spelen. Daarnaast kunnen de oudere
kinderen onder begeleiding ook naar het speelplein van het naastgelegen, gelijknamige Integraal Kindcentrum
(IKC) Kindercampus King. Uit gesprekken met de beroepskrachten komt naar voren dat er afspraken zijn dat de
kinderen in het zicht moeten blijven maar dat zij wel zelf kunnen kiezen waar zij spelen. Er wordt veel gewerkt
met een opendeurenbeleid waardoor er weleens met meerdere groepen tegelijkertijd wordt buiten gespeeld. De
beroepskrachten laten weten veel met elkaar te overleggen. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en geeft interne trainingen aan de
beroepskrachten. Op deze manier bevordert de organisatie kennis en het gebruik van de meldcode. De
beroepskrachten kunnen enkele signalen benoemen, zoals opvallende veranderingen in gedrag of uiterlijk, en
weten welke stappen te nemen bij een vermoeden. De meldcode en de bijbehorende werkinstructie worden ten
minste één keer per jaar besproken in het team, en worden bij nieuwe medewerkers onder de aandacht gebracht
tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Er is een aandachtsfunctionaris aangesteld die beroepskrachten en de
locatiemanager bij kan staan. 
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Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprekken met locatie manager 
- Plan van aanpak: Werkwijze veiligheid en gezondheid, conceptversie 23 januari 2018, beleid veiligheid
versienummer 10.20.05.01, 
- Document Aandachtsfunctionarissen, versie 1 januari 2018 
- Meldcode kindermishandeling KinderRijk, werkinstructie meldcode kindermishandeling KinderRijk versienummer
10.10.05.30 
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Ouderrecht

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie, waarin drie leden van het kinderdagverblijf zitting hebben, ingesteld.

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met locatie manager 
- overzicht contactgegevens oudercommissie 
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat in de
dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van
het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en
de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school
bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het
kind naar de buitenschoolse opvang; 
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden
doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor de
verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop
aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden waarop er
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de
tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De
afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist
is, kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de organisatie
van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien
van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken die
beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij
hierbij worden begeleid.

Verantwoorde dagopvang

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg voor dat,
rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van
kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van
kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve
vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden
bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden
en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in
de maatschappij.

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en de personen werkzaam bij een 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 aan de houder van een
kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt. De verklaring omtrent het
gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiair of uitzendkracht moet voordat deze persoon zijn
werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn overgelegd. De
verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. Deze
verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele
verklaring omtrent het gedrag. Bij iedere volgende houder ten behoeve waarvan de stagiair of de uitzendkracht in
die periode van maximaal twee jaar werkzaam is, overlegt hij telkens de meest actuele verklaring omtrent het
gedrag.
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Veiligheid en gezondheid
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De beroepskwalificatie-eisen
en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao-kinderopvang
en cao-welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en
bewijsstukken voor een passende opleiding.
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in
de meest recent aangevangen cao-kinderopvang en de cao-welzijn en maatschappelijke dienstverlening, met dien
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op
het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 7
van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke
stamgroepen.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening gehouden met de
opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.

Aantal beroepskrachten

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, onderdeel a bij het besluit
en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website
www.1ratio.nl 
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen in afwijking
van het vereist 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.

Stabliteit van de opvang voor kinderen

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één stamgroep. De
maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, onderdeel a van het Besluit kwaliteit
kinderopvang. Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep verlaten; 
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik maakt van
dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en
ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het
pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke beroepskracht dan
wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn toegewezen.
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan
per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte
van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie
vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per
dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte van
de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste vier
vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder.
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt de
ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen
over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

De Nederlandse voertaal wordt gebruikt. Waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of spreektaal in levend
gebruik is mag ook die taal als voertaal worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal 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 heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te
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vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform
het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij
de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en
gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het
veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg
voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van
het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang van kinderen
van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke
maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s met
grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de
handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op
het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang
zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend
kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt
geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn
en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en
gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg
voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig
is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet
kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs
aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De door de houder voor het personeel
vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het personeel met
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, inclusief vermelding
van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet doen van een
melding; 
c. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis en
vaardigheden van personeel vereisen; 
d. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het vertrouwelijk
karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het AMHK of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij
twijfel altijd raadplegen van het AMHK; 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder bekend is geworden
dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden
kinderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het
overleg blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een
dergelijk misdrijf doet de houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt
de houder de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de onderneming van de
houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon
zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind
van een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum
daarvan onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de
houder zelf is, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming werkzaam
persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan
een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder
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Ouderrecht
 

aangeboden opvang, in contact treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk
vermoeden aangifte doet bij een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar.

Oudercommissie

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te adviseren over de
onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een
oudercommissie in te stellen.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kindercampus King kinderdagverblijf
KvK-vestigingsnummer : 000016262956
Website : http://www.kinderrijk.nl
Aantal kindplaatsen : 72
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. E. van den Heuvel, MSc

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 : 09-03-2018
Zienswijze houder : 16-03-2018
Vaststellen inspectierapport : 16-03-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 23-03-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 23-03-2018

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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