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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 19 januari 2018 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 onderzocht, namelijk de
kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, de uitvoering van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid en het ouderrecht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het
rapport vermeld. 
De voorwaarde met betrekking tot het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen en het afwijken hiervan van is beoordeeld en beschreven in het rapport van het nader onderzoek, dat
gelijktijdig met het jaarlijks onderzoek is 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 25 en 30 januari 2018. 

Beschouwing
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 bij zorgen en
voor advies een beroep doen op de aandachtsfunctionarissen bij 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 
KinderRijk bso Linde is gevestigd in het nieuwe gebouw van Montessorischool De Linde. Tevens worden kinderen
opgevangen van de school Palet-Zuid. KinderRijk bso Linde bestaat uit twee basisgroepen: de Flamingo's is een
groep waarin maximaal twintig kinderen 
in de leeftijd van 4 tot 8 jaar worden opgevangen en de Slingerapen is een groep waarin maximaal twintig 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar worden opgevangen. De groepsruimte van de groep Flamingo's wordt
gedeeld met de halve-dagopvanggroep (hierna: hdo) van dezelfde organisatie. Het team op de buitenschoolse
opvang bestaat uit vijf vaste beroepskrachten en vaste invalkrachten. De locatiemanager is vier dagen per week
aanwezig op de locatie. 
Zij is tevens locatiemanager van de hdo Linde en van bso en hdo Benderslaan. 

Binnen de onderzoekstermijn is de organisatie in de gelegenheid gesteld om het pedagogisch en veiligheids- en
gezondheidsbeleid aan te passen. Er is meerdere malen telefonisch overleg geweest en er zijn aanvullende
documenten aangeleverd door de afdeling kwaliteit van KinderRijk en de locatiemanager; deze documenten zijn
eveneens beoordeeld in dit onderzoek. 

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 beleid
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Daarnaast is specifiek voor deze
locatie een aanvullend plan opgesteld: de pedagogische werkwijze. 
Tijdens het inspectieonderzoek blijkt dat het pedagogisch beleidsplan nog niet voldoet aan alle voorwaarden. Er
zijn verschillende losse beleidsstukken, zoals: pedagogisch handelen voor pedagogisch medewerkers BSO’,
werkinstructie ontwikkelings- en/of gedragsproblemen en computer- en internetbeleid BSO. 
Deze beleidsstukken zijn tijdens het inspectieonderzoek met een verwijzing in de bijlage toegevoegd aan het
pedagogisch beleidsplan. Om deze reden zijn in dit onderzoek naast het algemeen pedagogisch beleidsplan en de
locatiespecifieke pedagogische werkwijze, deze losse documenten beoordeeld. 
KinderRijk verklaart het volledige pedagogisch beleidsplan in 2018 te herijken; eind 2018 zal het pedagogisch
beleidsplan opnieuw worden vastgesteld. De exacte termijn hiervoor is ten tijde van het huidig inspectieonderzoek
nog niet duidelijk. 

In het algemeen pedagogisch beleidsplan zijn de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang beschreven
volgens de uitgangspunten van de organisatie, namelijk plezier, fantasie, ontwikkeling en respect. In het document
pedagogisch handelen voor pedagogisch medewerkers BSO worden de basisdoelen aangevuld met een
beschrijving van concrete handelingen van de beroepskrachten. 

Betreffende het waarborgen van de emotionele veiligheid is onder andere beschreven dat er vaste basisgroepen
zijn met een vaste dagindeling en rituelen. Daarnaast zorgt de inrichting van de ruimte met verschillende hoeken
en materiaal voor een veilige en uitdagende omgeving. 
De persoonlijke en sociale competenties worden gestimuleerd door het aanbod van verschillende activiteiten die
met het opendeurenbeleid in verschillende ruimtes kan worden aangeboden. Kinderen worden betrokken bij het
organiseren van deze activiteiten en bij de uitleg van regels en afspraken, bijvoorbeeld in de vorm van
gezelschapsspelletjes. Op deze wijze stimuleren ze de onderlinge samenwerking en interactie tussen kinderen. 

De locatiespecifieke werkwijze bevat een beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt
gevolgd of problemen worden gesignaleerd en dat ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor
verdere ondersteuning. Deze informatie is tijdens het onderzoek aangevuld met de werkinstructie ontwikkelings-
en/of gedragsproblemen, waarin de concrete stappen en verantwoordelijkheden zijn opgenomen wanneer zich
een dergelijke situatie voordoet. 
Tevens staat in deze werkwijze beschreven dat er activiteiten in de andere ruimtes buiten de basisgroep kunnen
plaatsvinden, zoals in het atelier, de gymzaal en de buitenruimte. Daarnaast kunnen tijdens vakantieperiodes ook
activiteiten buiten de vestiging plaatsvinden. 

De werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroepen is opgenomen in het algemene
pedagogische beleid en staat verder toegelicht in de pedagogische werkwijze van de locatie. Het algemene beleid
geeft uitleg over het dagritme binnen het aanbod van de organisatie. De pedagogische werkwijze omschrijft de
dagindeling, indeling van de basisgroepen en de werkwijze en samenwerking met de BSO Benderslaan tijdens
vakantieperiodes. 
De werkwijze blijkt tijdens het inspectieonderzoek met betrekking tot de beschrijving van de werkwijze op de
woensdag en de vrijdagmiddag niet volledig, wanneer de bso start in de ruimte van de oudste groep omdat de
halve-dagopvang in de ruimte van de jongste groep plaatsvindt. 
De locatiemanager heeft dit tijdens het inspectieonderzoek aangepast en opgenomen in de pedagogische
werkwijze van de locatie. 

Daarnaast mist bij de concrete beschrijving van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet voor
het aantal aanwezige kinderen in de pedagogische werkwijze van de locatie de beschrijving de werkwijze in de
vakanties. Uit gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende en de personele roosters is gebleken dat
voor vakantieperiodes aparte afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de pauzes van de beroepskrachten.
Deze afspraken zijn nu niet beschreven in de pedagogische werkwijze. De locatiemanager verklaart na overleg
deze afspraken op te nemen en de tijden waarop wordt afgeweken én niet wordt afgeweken van de
beroepskracht-kindratio concreet en volledig te gaan beschrijven in de pedagogische werkwijze. 

De locatiemanager is tijdens het inspectieonderzoek in de gelegenheid gesteld om de pedagogische werkwijze aan
te passen en het document opnieuw aan te leveren. De locatiemanager verklaart deze aanpassingen van de
werkwijze en de afwijktijden uiterlijk in juni 2018 te verwerken en heeft tijdens de onderzoekstermijn een
conceptversie van de pedagogische werkwijze aangeleverd. Hierin zijn de aanpassingen van de werkwijze
opgenomen en de afspraken omtrent het afwijken van de beroepskracht-kindratio tijdens vakantieperiodes
beschreven.

Verantwoorde buitenschoolse opvang
Tijdens het inspectiebezoek is heeft de toezichthouder geobserveerd bij het vrij spelen, eten en drinken en het
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aanbod van een kntuselactiviteit. 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 
Al langere tijd is er een vast team van beroepskrachten. De kinderen en beroepskrachten kennen elkaar bij naam
en begroeten elkaar bij binnenkomst en weten elkaar te vinden voor vragen. Tijdens gesprekken tussen
beroepskrachten en kinderen aan tafel tijdens het eten wordt door de beroepskrachten ingegaan op vragen van
kinderen en doorgevraagd op interesses van kinderen. 
Door sensitief te reageren op initiatieven van de kinderen en door middel van respectvolle communicatie en de
vaste gezichten bij de basisgroepen, dragen bij aan de emotionele veiligheid op de groep. 

Sociale en persoonlijke vaardigheden 
De Kinderen spelen zelfstandig of in kleine groepjes in de verschillende ruimtes. Het verschillende speelmateriaal is
inzichtelijk en gelabeld en staat op ooghoogte van de kinderen, waardoor kinderen worden uitgedaagd. 
Tijdens het eten worden de jongste kinderen gestimuleerd om hun eigen boterham te smeren en ook tijdens de
knutselactiviteit spoort de beroepskrachten het deelnemende kind aan om zelfstandig te onderzoeken wat in de
mogelijkheden van het kind ligt. Zo zegt een kind bij het knutselen van een poppenkast dat het knippen niet lukt
en stimuleert de beroepskracht met vragen en complimenten om het op een andere manier te proberen.
Daarnaast helpen de kinderen na binnenkomst op de bso de beroepskrachten met dagelijkse taakjes als het
opruimen van de boodschappen en het tafeldekken. Hiermee worden ze betrokken bij sociale interacties en
hebben kinderen de mogelijkheid om vaardigheden te ontplooien. 

normen en waarden 
Door de beroepskrachten wordt er zorg voor gedragen dat afspraken en regels op de groepen worden nageleefd.
Zo worden kinderen aangesproken op niet-sociaal gedrag en gaan ze in gesprek over omgang met elkaar. Ook in
spelvorm proberen de beroepskrachten bij te dragen in het onderzoeken van normen en waarden, door kinderen
regels aan elkaar te laten uitleggen of democratisch te beslissen of een regel wel of niet geldt. 
Ook tijdens korte gesprekjes aan tafel worden maatschappelijke onderwerpen besproken, waar de
beroepskrachten op in gaan door verdiepende vragen te stellen aan de kinderen. Zo wordt door meerdere
kinderen en een beroepskracht aan tafel een gesprek gevoerd over vegetarisch zijn, allergieën en het niet-eten
van bepaalde voedingsmiddelen in verband met een geloofsovertuiging. Door het bespreekbaar maken van
verschillende onderwerpen, vragen te stellen en kinderen te laten bijdragen in regels, dagritme en afspraken
worden kinderen gestimuleerd om kennis te maken met normen en waarden. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek 
- Gesprekken met de locatiemanager telefonisch op 2 februari en 26 februari en via mailcontact 
- Pedagogisch beleidsplan, versie oktober 2017, ontvangen 27 december 2018 
- Pedagogische werkwijze, 9 januari 2018, via website verkregen op 31 januari 2018 
- Bijlage Pedagogisch beleid, ontvangen 6 maart 2018 
- Computer & internetbeleid, d.d. 11 september 2013, ontvangen op 2 maart 2018 
- Mijn pedagogisch handelen voor Pedagogisch Medewerkers buitenschoolse opvang, d.d. 13 april 2012,
ontvangen op 2 maart 2018 
- Werkinstructie mentorschap, d.d. 15 november 2017, ontvangen op 27 december 2017 
- werkinstructie ontwikkelingsproblemen en-of gedragsproblemen, d.d. 27 november 2014, ontvangen op 2
maart 2018 
- Observatie bij het jaarlijks inspectiebezoek op beide groepen 
- Personele rooster van 8 december 2017 tot en met 18 januari 2018, ontvangen op 25 januari 2018
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens eerdere inspectieonderzoeken is beoordeeld dat de vaste beroepskrachten en invalmedewerkers
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. 
Sinds het inspectiebezoek van 10 augustus 2017 zijn geen nieuwe beroepskrachten, geen nieuwe
invalmedewerkers, stagiaires, uitzendkrachten of vrijwilligers op de locatie ingezet.

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. Sinds het inspectiebezoek van 10 augustus 2017 zijn geen nieuwe
beroepskrachten ingezet. De beroepskwalificaties van de vaste en de ingezette invalkrachten voldeden bij eerdere
inspecties.

Stabiliteit van de opvang van kinderen
Buitenschoolse opvang Linde bestaat uit twee basisgroepen: 
- De flamingo's, de jongste groep, waarin per dag maximaal twintig kinderen tussen de 4 en 8 jaar worden
opgevangen. 
- De Slingerapen, de oudste groep, waarin per dag maximaal twintig kinderen tussen de 6 en 12 jaar worden
opgevangen. 
De kinderen zijn geplaatst in een basisgroep, waarin het gezamenlijke eten en drinken plaatsvindt. Gedurende de
rest van de middag geldt een 'opendeurenbeleid' en tijdens vakantieperiodes vinden verschillende activiteiten en
uitstapjes buiten de basisgroepen plaats in de andere ruimtes van de locatie en ook buiten de locatie tijdens
uitstapjes. Het kan voorkomen dat kinderen tijdelijk in twee basisgroepen worden opgevangen. Dit wordt met
toestemming van de ouders vooraf schriftelijk vastgelegd voor een bepaalde periode. Dit is beoordeeld op basis
van één toestemmingsformulier dat is gebruikt in de periode sinds het afgelopen jaarlijks onderzoek van 10
augustus 2017. Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de kinderen en beroepskrachten op de hoogte zijn van de
basisgroepen en de activiteiten buiten de basisgroepen.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Op buitenschoolse opvang Linde wordt als voertaal de Nederlandse taal gebruikt.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende 
- Observatie tijdens het inspectiebezoek op 19 januari 2018 
- Personele rooster van 8 december 2017 tot en met 18 januari 2018, ontvangen op 25 januari 2018 
- Presentielijsten Flamingo's en Slingerapen, 8-12-2017 t/m 19-01-2018, ontvangen op 25 januari 2018 
- Pedagogische werkwijze BSO Linde, versie 09 januari 2018, via website verkregen op 31 januari 2018 
- Pedagogisch beleidsplan, versie oktober 2017, ontvangen 27 december 2018 
- Toestemmingsformulier gebruik twee basisgroepen, ontvangen op 30 januari 2018 
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Voor de organisatie is een algemeen Veiligheidsbeleid, met de daarbij behorende werkinstructies opgesteld.
Tevens is een locatiespecifieke werkwijze Veiligheid & Gezondheid opgesteld. Per locatie wordt een
locatiespecifieke werkwijze Veiligheid en Gezondheid opgesteld. Hiervoor is een format voor de gehele organisatie
beschikbaar. Ten tijde van het huidige inspectieonderzoek blijkt deze nog niet aanwezig te zijn voor de locatie. Er
wordt nog gewerkt volgens de oude risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van 28 februari 2017. De
locatiemanager verklaart half februari met het team de risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid opnieuw te
gaan bekijken en dan het nieuwe concept voor het locatiespecifieke beleid te gaan schrijven. Tijdens de
onderzoeksperiode is er meerdere malen overleg geweest met de afdeling kwaliteit van de organisatie en zijn er
aanvullende documenten toegestuurd, waaronder de werkwijze veiligheid en gezondheid van een andere locatie.
Tevens zijn er nog enkele aanpassingen doorgevoerd in het bestaande beleid. Om deze reden is dit format en de
aanpassingen, naast het bestaande algemene beleid en de werkinstructies, meegenomen in de beoordeling van de
voorwaarden. Er is geen nieuw locatiespecifiek beleid tijdens de onderzoeksperiode toegezonden. Wanneer het
format locatiespecifiek wordt in- en aangevuld volgens de wijze van de organisatie wordt er redelijkerwijs
voldaan. 

In het algemene beleid wordt een concrete beschrijving gegeven van de wijze waarop de houder er zorg voor
draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van het
vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. 
In het format van het locatiespecifieke beleid staat beschreven dat er een beleidscyclus die gemiddeld een jaar
duurt wordt gehanteerd. Deze beleidscyclus wordt gestart middels een uitgebreide risico-inventarisatie. De
beroepskrachten helpen bij het uitvoeren van een QuickScan op de locatie. Op deze manier worden alle
beroepskrachten betrokken bij de risico-inventarisatie. Op basis hiervan wordt een actieplan en een jaarplan
opgesteld. Deze plannen worden regelmatig tijdens het teamoverleg geëvalueerd. Op basis hiervan wordt de
werkwijze veiligheid en gezondheid bijgesteld. De locatiemanager verklaart onderwerpen uit het veiligheids- en
gezondheidsbeleid te bespreken in het teamoverleg, dat eens per maand plaatsvindt. Zo blijkt uit de notulen van
het teamoverleg, d.d. 2 februari 2018, dat recentelijk afspraken over het voedingsbeleid zijn besproken. 

In de werkwijze veiligheid en gezondheid wordt een concrete beschrijving gegeven van de voornaamste risico's
met de grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook wordt hierin een concrete beschrijving
gegeven van het risico op grensoverschrijdend gedag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers en kinderen. In beide stukken wordt verwezen naar verschillende documenten waarin
concreet is beschreven welke maatregelen er genomen moeten worden om deze risico's in te perken. Indien een
risico zich voordoet, wordt verwezen naar bijvoorbeeld werkinstructies calamiteiten of naar een
ongevallenformulier. Naar aanleiding hiervan wordt, waar nodig, het plan van aanpak veiligheid en gezondheid
aanpast. 

Achterwacht en het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
In de pedagogische werkwijze is beschreven dat er altijd twee medewerkers aanwezig zijn op de locatie. Uit
gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende is gebleken dat de beroepskrachten hiernaar handelen en
er dagelijks een medewerker aanwezig is die bevoegd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

Tijdens het inspectiebezoek is de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid beoordeeld op basis van
speerpunten. Hierbij is met betrekking tot veiligheid gelet op ophalen van school en zelfstandigheidscontracten en
uitstapjes en vermissing. Op het gebied van gezondheid is aandacht besteed aan ziekte en medicatietoediening en
hand/hoesthygiëne. 

ophalen van school en uitstapjes 
Op de locatie is een werkinstructie 'kind wordt vermist' en werkinstructie 'uitstapjes' aanwezig. 
Om de risico's omtrent veiligheid bij het ophalen van school en bij uitstapjes te verminderen worden er
maatregelen genomen als het gebruik van een 'looplijst', waarop alle geplaatste kinderen per dag met hun
gegevens vermeld staan. De beroepskrachten kunnen de werkwijzen en afspraken op de locatie toelichten en
hebben een map waarin de formulieren 'zelfstandig buiten spelen' en 'zelfstandig van school naar de BSO' met
schriftelijke toestemming van ouders worden bewaard. Kinderen worden betrokken bij de risico's en de
maatregelen bok uitstapjes en afspraken worden herhaald en voorafgaand aan het uitstapje geïnstrueerd. 

Ziekte, medicatietoediening en hand/hoesthygiëne 
De maatregelen betreffende hand/hoesthygiëne zijn opgenomen in de werkinstructie veiligheid, gezondheid en
hygiëne en in de pedagogische werkwijze van de locatie. Tijdens het inspectiebezoek is zichtbaar dat de
beroepskrachten handelen volgens het beleid en kinderen instrueren om op de afgesproken momenten hun
handen te wassen of zo mogelijk te niezen/hoesten volgens de afspraken in het beleid in hun elleboogholte. 
In de werkinstructie handelwijze bij ziekte, medicijnverstrekking en medisch handelen zijn de voornaamste risico's
omtrent ziekte omschreven voor acuut gevaar met enkele voorbeelden. Betreffende medicijnverstrekking zijn
maatregelen opgenomen en staat vermeld dat er schriftelijke toestemming nodig is voor toediening van
medicijnen en het uitvoeren van eventuele medische handelingen zoals bij het gebruik van een epi-pen. De
werkinstructies zijn op de locatie door de beroepskrachten in te zien en tijdens het bezoek blijken de
beroepskrachten op de hoogte van het beleid. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Signalen of lopende trajecten worden besproken
door het team met ouders en de locatiemanager. Ook is er een nauwe samenwerking met de school De Linde,
waarin de bso zich bevindt. Jaarlijks volgen de beroepskrachten een training omtrent de meldcode. De
beroepskrachten zijn op de hoogte van het beleid en kunnen de eerste stappen van de meldcode benoemen. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten, leidinggevende en afdeling kwaliteit 
- Werkinstructie handelwijze bij ziekte, medicijnverstrekking en medisch handelen, versie 27 november 2014,
ontvangen 4 oktober 2016 
- Werkinstructie veiligheid, gezondheid en hygiëne, versie 20 juli 2017, ontvangen 22 augustus 2017 
- Werkinstructie 'kind wordt vermist' en 'uitstapje', ingezien tijdens bezoek op de locatie 
- Pedagogisch werkwijze BSO Linde, versie 9 januari 2018, via website verkregen op 31 januari 2018 
- Pedagogisch beleid 2017, versie 19 oktober 2017, ontvangen 27 december 2017 
- Beleid veiligheid, versie 26 september 2017, ontvangen op 5 maart 2018 
- Format werkwijze Veiligheid en Gezondheid KDV Kindercampus King, ontvangen 25 januari 2018
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet op basis van
het aantal aanwezige kinderen via de locatiespecifieke pedagogische werkwijze. Dit document is in te zien op de
website van de locatie.

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin vijf leden zitting hebben.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de locatiemanager 
- Pedagogisch werkwijze BSO Linde, versie 9 januari 2018, via website verkregen op 31 januari 2018
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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
buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in artikel 11 van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 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 werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
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 op grond van de beroepskracht-kindratio 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 basisgroep kunnen verlaten.

Verantwoorde buitenschoolse opvang

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor de
werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor
beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en
maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en
bewijsstukken voor een passende opleiding. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij de
Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken beheerst
op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor talen.

Stabiliteit van de opvang van kinderen

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in één basisgroep.
De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b van het
Besluit kwaliteit kinderopvang. Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en
ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep; 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het
pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
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Veiligheid en gezondheid
 

 

Ouderrecht
 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

De Nederlandse voertaal wordt gebruikt of er wordt meertalige buitenschoolse opvang verzorgd. Waar naast de
Nederlandse taal de Friese taal of spreektaal in levend gebruik is mag ook die taal als voertaal worden gebruikt 
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
vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse
opvang 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 meebrengt, 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.
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 buitenschoolse opvang 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 aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

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

Informatie

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over 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 inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de
beroepskracht-kindratio.

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 : 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 : 08-03-2018
Zienswijze houder : 22-03-2018
Vaststellen inspectierapport : 22-03-2018
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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