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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 4 februari 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

De locatie is in exploitatie vanaf 1 januari 2016. Er is een volledig onderzoek uitgevoerd op alle domeinen omdat
voor deze locatie nog geen risicoprofiel is opgesteld.

Beschouwing
De organisatie 
Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is een eenmanszaak. De houder exploiteert op het adres Sieg Vaz Diasstraat 2
in Amsterdam drie vormen van opvang binnen één vestiging, namelijk een kinderdagverblijf, een buitenschoolse
opvang en een VVE-peuterspeelzaal. Sinds 1 januari 2016 exploiteert de houder bovendien een buitenschoolse
opvang en een voorschool op het adres Van Moerkerkenstraat 89 in Amsterdam. 

Naast de directeur is een leidinggevende aangesteld en zij zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen en
implementeren van beleid, de inzet van het personeel en het contact met de ouders en de oudercommissie. 

Locatie 
BSO De Kleine Zeester aan de Van Moerkerkenstraat is sinds 1 januari 2016 in exploitatie en is gevestigd in
basisschool De Veerkracht. De BSO is in het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
geregistreerd met 40 kindplaatsen. Ten tijde van het inspectieonderzoek worden er maximaal 20 kinderen per
dag opgevangen in één groep door twee vaste beroepskrachten. Dit doen zij op een enthousiaste en toegewijde
manier; de beroepskrachten nemen actief deel aan de activiteiten die zij zelf verzorgen. 

Tijdens het huidige inspectieonderzoek is gebleken dat er voldaan wordt aan de gestelde eisen en wet- en
regelgeving en dat de opvang geboden wordt zoals reeds is beoordeeld in het onderzoek na aanvraag.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de twee BSO's van De Kleine Zeester. De directeur verklaart dat
in dit pedagogisch beleidsplan sinds het onderzoek na aanvraag van 22 december 2015 enkel de informatie over
de klachtenbehandeling is gewijzigd. 

In het beleidsplan komt de kenmerkende visie op de omgang met kinderen duidelijk naar voren. Ook de wijze
waarop er invulling wordt gegeven aan de pedagogische basisdoelen is in duidelijke en observeerbare termen
beschreven. Over het waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen is onder andere opgenomen dat
de beroepskrachten reageren op de signalen van kinderen, dat er sprake is van een vaste groep met vaste
beroepskrachten en dat de beroepskrachten de kinderen positief benaderen. Over de ontwikkeling van de
persoonlijke competenties van de kinderen is onder andere beschreven dat de beroepskrachten de kinderen
regelmatig complimenten geven, dat zij aansluiten bij de activiteiten die de kinderen zelf aandragen, maar dat zij
ook activiteiten aanbieden die de kinderen uitdagen. 

In het beleidsplan is verder onder andere opgenomen dat de BSO uit twee verticale groepen bestaat, waarin per
groep maximaal twintig kinderen opgevangen kunnen worden, dat er stagiaires ingezet kunnen worden, dat de
mogelijkheid bestaat tot het afnemen van extra dagen (en de wijze waarop dit aangevraagd kan worden) en de
wijze waarop de wenperiode plaatsvindt.

Pedagogische praktijk
Het inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op een donderdagmiddag van 14.50 tot 16.40 uur. Het pedagogisch
handelen van de beroepskrachten is beoordeeld naar aanleiding van observaties op de groep tijdens het
eetmoment, het buiten spelen, een moment in de groepsruimte en het spelen in de gymzaal. Uit deze observaties
is gebleken dat er tijdens het inspectiebezoek voldoende invulling wordt gegeven aan de pedagogische
basisdoelen. Hieronder worden enkele voorbeelden beschreven waaruit dit blijkt. 

Tijdens het inspectiebezoek heerst er een ontspannen sfeer in de BSO en communiceren de beroepskrachten
veelvuldig met de kinderen. Bij het eetmoment is de groep in tweeën opgesplitst; de oudere kinderen zitten
zelfstandig aan een hogere tafel. Bij de jongere kinderen zit een van de beroepskrachten aan tafel die een gesprek
voert met de kinderen over de schooldag. Gedurende het eetmoment legt de andere beroepskracht uit wat zij die
middag gaan doen, namelijk buiten spelen en spelen in de gymzaal. De kinderen reageren hier enthousiast op en
brengen na het eten zelfstandig hun bord en beker naar de keuken. 

De beroepskrachten hebben tijdens het inspectiebezoek ook veel aandacht voor de geldende afspraken. Zo wordt
bij het naar buiten gaan aan de kinderen gevraagd welke afspraak er geldt. Meerdere kinderen reageren: 'We
moeten stil zijn op de gang'. De kinderen weten vervolgens ook uit te leggen dat deze regel er is, omdat er nog
juffen en meesters in de school aan het werk zijn. 

Zowel tijdens het buiten spelen als het spelen in de gymzaal bieden de beroepskrachten activiteiten aan en nemen
zij zelf actief deel aan deze activiteiten. Buiten is een van de beroepskrachten met de kinderen een balspel aan het
spelen, terwijl de andere beroepskracht met de kinderen verstoppertje speelt. De kinderen hebben zelf ook
inspraak bij de activiteiten. In de gymzaal wordt er bijvoorbeeld allereerst een tikspelletje gespeeld dat bedacht is
door de beroepskracht, maar daarna mogen verschillende kinderen een activiteit aandragen. De beroepskrachten
laten de kinderen vervolgens de activiteit uitleggen. Kinderen die niet deel willen nemen aan de groepsactiviteit zijn
vrij om iets anders te gaan doen. Een van de kinderen kiest er bijvoorbeeld voor om met een hoepel in een hoek
van de gymzaal te gaan spelen. 

Het moment in de groepsruimte is een kort rustmoment, waarbij er aandacht is voor de gevoelens van de
kinderen. Op de wand hangt een overzicht met de vraag 'Hoe voel je je?' De kinderen worden vervolgens door de
beroepskracht om de beurt naar voren geroepen om hun knijper te hangen bij een van de volgende gevoelens: 'ik
voel me fantastisch', 'ik voel me verdrietig', 'ik voel me eenzaam', 'ik voel me ok' en 'ik zit lekker in mijn vel'. De
beroepskracht vraagt na het plaatsen van de knijper bij het gevoel, waarom het kind zich zo voelt. Als een kind
aangeeft zich eenzaam te voelen, neemt de beroepskracht het op schoot en vraagt of het weet wat het
betekent. Het kind weet niet wat eenzaam betekent en de beroepskracht laat twee andere kinderen uitleggen wat
eenzaam is. Naar aanleiding van deze uitleg, verplaatst het kind zijn knijper naar 'Ik zit lekker in mijn vel'. 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de beroepskrachten zorgdragen voor het waarborgen van de emotionele
veiligheid van de kinderen, de ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competenties stimuleren en dat er
aandacht is voor overdracht van normen en waarden.

Gebruikte bronnen:
- Document: 'Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang de Kleine Zeester' (versie januari 2016; ontvangen
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op 11 februari 2016) 
- Rapport onderzoek na aanvraag d.d. 22 december 2015 
- Gesprek met de directeur 
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag
die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Dit
is gebaseerd op de afschriften van de verklaringen omtrent het gedrag van de uitzendkracht die in januari 2016
twee dagen is ingezet en de stagiaire die sinds de week van het inspectiebezoek stage loopt.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is gebaseerd op een afschrift van het diploma van de
uitzendkracht die in januari 2016 twee dagen is ingezet bij de BSO.

Opvang in groepen
Op de buitenschoolse opvang is ruimte voor twee groepen van twintig kinderen. Ten tijde van het
inspectieonderzoek is, sinds de opening van de BSO, een van deze groepen geopend. In de groep worden
maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar oud opgevangen. Er zijn twee vaste
beroepskrachten werkzaam bij de BSO, die ieder vaste werkdagen en -tijden hebben. Ouders worden hierover
geïnformeerd bij het intakegesprek.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Zo worden er dertien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van januari 2016 en de bijbehorende werkroosters van het
personeel constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor
het aantal opgevangen kinderen. 

Tijdens schoolperiodes is de BSO geopend van 14.00 tot 18.30 uur; gedurende deze openingstijden zijn er,
afhankelijk van het aantal op te vangen kinderen, één of twee beroepskrachten werkzaam. Gedurende
vakantieperiodes zal de BSO geopend zijn van 7.30 tot 18.30 uur en zal één beroepskracht werkzaam zijn van
7.30 tot 17.00 uur en één van 9.00 tot 18.30 uur. Zij zullen ieder dertig minuten pauzeren tussen 13.00 en
15.00 uur. Sinds de overname van de BSO is er nog geen vakantieweek geweest. Met eerdergenoemde werk- en
pauzetijden zal er redelijkerwijs niet langer van de vereiste beroepskracht-kind-ratio worden afgeweken dan is
toegestaan. 

Op woensdag en vrijdag komt het voor dat er een beroepskracht alleen bij de BSO aanwezig is. In het geval van
calamiteiten kan de beroepskracht dan een beroep doen op een van de vier achterwachten, waaronder de
directeur en de leidinggevende. Bovendien zijn er gedurende de openingstijden van de BSO vaak nog leerkrachten
van de school waarin de BSO is gevestigd aanwezig, waarop een beroep gedaan kan worden.

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

Gebruikte bronnen:
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 8 februari 2016) 
- Afschriften diploma's (ontvangen op 8 februari 2016) 
- Roosters januari 2016 (ingezien op de locatie op 4 februari 2016) 
- Presentielijsten januari 2016 (ingezien op de locatie op 4 februari 2016) 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Gesprek met de directeur 
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft op respectievelijk 17 en 19 november 2015 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
met behulp van de digitale Risicomonitor uitgevoerd. De directeur verklaart dat de inventarisaties sinds het
onderzoek na aanvraag niet zijn gewijzigd. Tijdens het onderzoek na aanvraag van 22 december 2015 is reeds
beoordeeld dat de risico-inventarisaties voldoen aan de vereisten. 

In de risico-inventarisatie veiligheid zijn de kansen op de veiligheidsrisico's voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes ingeschat, waaronder de entree, de keuken, de groepsruimte, de gymzaal en de sanitaire ruimte. In de
risico-inventarisatie gezondheid zijn de kansen op de gezondheidsrisico's ingeschat voor de thema's overdracht
van ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en (niet-) medisch handelen. 

In de risico-inventarisaties worden maatregelen beschreven die de risico's reduceren. Voor deze maatregelen
wordt verwezen naar het protocol veiligheid en gezondheid van BSO De Kleine Zeester. 

De uitgevoerde risico-inventarisaties zijn met de beroepskrachten besproken in een werkoverleg. Ook de
belangrijkste onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn hierbij aan de orde gekomen. Tijdens
elk werkoverleg zal een deel van het protocol veiligheid en gezondheid met de beroepskrachten besproken
worden. 

De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van speerpunten. Op het gebied
van de veiligheidsrisico's heeft de toezichthouder gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken met
betrekking tot de Stint (elektrische bolderwagen) en op het gebied van de gezondheidsrisico's is gelet op de
kennis en naleving van de werkafspraken omtrent de schoonmaak van de BSO-ruimtes. Hieronder worden beide
onderwerpen kort afzonderlijk beschreven. 

Het gebruik van de Stint (elektrische bolderwagen) 
Tijdens het inspectiebezoek verklaren de beroepskrachten dat zij regelmatig gebruikmaken van de Stint voor
onder andere het ophalen van kinderen uit school en het maken van uitstapjes. Zij verklaren dat de ouders op het
intakeformulier hebben ondertekend dat hun kind met de Stint vervoerd mag worden; er zijn ten tijde van het
inspectieonderzoek geen kinderen die niet met de Stint vervoerd mogen worden. Er is een protocol voor het
gebruik van de Stint opgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat in de Stint maximaal tien personen
tegelijkertijd vervoerd kunnen worden, dat de kinderen te allen tijde hun veiligheidsgordel dienen te dragen, dat de
bolderwagen niet harder kan dan 15 kilometer per uur en dat de Stint wordt bestuurd door een beroepskracht die
in het bezit is van een rijbewijs. De beroepskrachten blijken tijdens het inspectiebezoek voldoende op de hoogte
van deze afspraken. 

Schoonmaak van de BSO-ruimtes 
De beroepskrachten verklaren dat er afspraken gemaakt zijn over de schoonmaakwerkzaamheden. Er is een
schoonmaker die in de avonduren in de school schoonmaakt en ook dagelijks de vloer van de BSO zuigt en
dweilt. De beroepskrachten maken zelf eens per twee dagen de wc's grondig schoon en doen dit bovendien
dagelijks wat oppervlakkiger. Over de keuken verklaren de beroepskrachten dat deze in het weekend gebruikt
wordt door andere huurders van dezelfde ruimte, waardoor de keuken op maandag regelmatig vies is. Om deze
reden start op maandag een van de beroepskrachten eerder met de werkzaamheden om ook nog de keuken
schoon te kunnen maken. Bovendien is er voor de BSO een aparte koelkast en zijn er eigen borden en bekers
aangeschaft. Deze materialen zijn voorzien van een sticker van de BSO of opgeborgen in een kast die enkel door
de BSO wordt gebruikt. De beroepskrachten verklaren dat er geen gebruik gemaakt wordt van de vaatwasser,
oven of het fornuis die ook in de keuken staan. Voor de BSO wordt enkel gebruik gemaakt van de eigen
materialen en producten. Bovenstaande afspraken komen overeen met de maatregelen zoals beschreven in het
protocol gezondheid van de locatie.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Er is hiervoor
gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Zo is de meldcode kindermishandeling met de
beroepskrachten besproken voorafgaand aan de overname van de BSO. Bovendien wordt deze minimaal twee
keer per jaar besproken met de beroepskrachten in een werkoverleg. De beroepskrachten blijken tijdens het
inspectiebezoek voldoende op de hoogte te zijn van mogelijke signalen van kindermishandeling en van de eerste
te nemen stap bij een vermoeden van mogelijke kindermishandeling.

Gebruikte bronnen:
- Document: 'Rapport van: Gezondheid groep Zee-piraten november 2015' (versie 19 november 2015;
meegestuurd met de aanvraag tot exploitatie) 
- Document: 'Rapport van: Veiligheid groep Zee-piraten november 2015' (versie 17 november 2015;
meegestuurd met de aanvraag tot exploitatie) 
- Document: 'Protocol op stap met de Stint' (versie 7 september 2015; ontvangen op 8 februari 2016) 
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- Document: 'Protocol Veiligheid BSO Groep de Zee-piraten en de Zeesterren' (versie 15 november 2015;
ontvangen op 16 november 2015) 
- Document: 'Protocol Gezondheid BSO Groep de Zee-piraten en de Zeesterren' (versie 15 november 2015;
ontvangen op 16 november 2015) 
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (ingezien op de locatie) 
- Gesprek met de directeur 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De BSO is gevestigd in basisschool Veerkracht. Binnen deze school zijn er meerdere ruimtes voor de kinderen
beschikbaar, waaronder de groepsruimte en de gymzaal. De groepsruimte heeft volgens de aangeleverde
plattegrond een oppervlakte van 116 m² en de gymzaal heeft een oppervlakte van circa 225 m². Hiermee zijn de
ruimtes geschikt voor de opvang van de 40 kinderen waarmee de BSO geregistreerd is. 

In de groepsruimte zijn twee tafels geplaatst; één set lagere tafels voor de jongere kinderen en één set hogere
tafels voor de oudere kinderen. Er staan diverse kasten met onder andere puzzels en gezelschapsspelletjes.
Verder is er een huishoek met speelgoedkeuken en verkleedkleding. De directeur verklaart dat er extra meubels
en materialen zijn besteld, maar dat deze nog niet binnen zijn.

Buitenspeelruimte
De kinderen spelen buiten op het schoolplein aan de voorzijde van de school. Deze buitenspeelruimte heeft
voldoende oppervlakte voor de opvang van 40 kinderen (circa 690 m²). Het plein is onder andere ingericht met
een klimtoestel, rekstok en tafeltennistafel. De BSO mag gebruikmaken van het losse speelmateriaal van de
school. Dit bestaat uit bijvoorbeeld fietsen, steppen en springtouwen.

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond (zonder versievermelding) 
- Gesprek met de directeur 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders door middel van een nieuwsbrief die eenmaal per kwartaal wordt verstuurd en
door middel van de website www.dekleinezeester.nl. Op de website is onder andere informatie opgenomen over
het personeel, het pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook worden ouders middels de
website geïnformeerd over de aansluiting bij de geschillencommissie en de per 1 januari 2016 gewijzigde
klachtenregeling. 

De toezichthouder heeft de website op 4 februari 2016 geraadpleegd en geconstateerd dat het inspectierapport
van het onderzoek na aanvraag nog niet op de website was geplaatst. De houder is in de gelegenheid gesteld dit
binnen de onderzoekstermijn alsnog te doen en heeft hier gehoor aan gegeven.

Oudercommissie
De directeur verklaart dat er voor de locaties van De Kleine Zeester één centrale oudercommissie is ingesteld,
waarin ouders vanuit alle locaties zitting hebben. Zij verklaart dat er voor deze nieuwe BSO nog geen lid is, maar
dat er wel een ouder is die soms aansluit bij de vergaderingen. De houder heeft tot zes maanden na datum van
registratie de tijd om een reglement voor de oudercommissie vast te stellen en een oudercommissie in te stellen. 

Aangezien de zes maanden na datum van registratie nog niet zijn verstreken, zijn de voorwaarden met
betrekking tot de oudercommissie in dit onderzoek nog niet beoordeeld.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een interne klachtenregeling ingesteld, die geplaatst is op de website van de organisatie. Voor
deze regeling is gebruik gemaakt van het model van de Brancheorganisatie Kinderopvang. In de klachtenregeling
zijn alle vereiste onderdelen opgenomen. 

De Kleine Zeester is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze is erkend
door de minister van Veiligheid en Justitie. Indien ouders ontevreden zijn met de afhandeling van klachten door de
houder, kunnen zij terecht bij de Geschillencommissie.

Gebruikte bronnen:
- Website www.dekleinezeester.nl (geraadpleegd op 4 februari 2016 en 11 februari 2016) 
- Interne klachtenregeling (geraadpleegd op 11 februari 2016 van de website www.dekleinezeester.nl) 
- Website www.degeschillencommissie.nl (geraadpleegd op 11 februari 2016) 
- Gesprek met de directeur 
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang
met kinderen is beschreven.
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze
waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de
ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en
waarden aan kinderen plaatsvindt.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen
hun basisgroep verlaten.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun
werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven
indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven
indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het
gebruikmaken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.

Pedagogische praktijk

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

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 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 op dat moment niet ouder dan twee maanden.
De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de onderneming is
niet ouder dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO
Kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
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rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is.
Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke
omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een
kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch
handelen.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling die voldoet aan de beschreven eisen.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Binnenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Informatie

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst
op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het
inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
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De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze bij onder de aandacht van
de ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Oudercommissie

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat
de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderdagverblijf De Kleine Zeester
Vestigingsnummer : 000033290539
Website : http://www.dekleinezeester.nl
Aantal kindplaatsen : 40
Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Semiha Uzmay
KvK nummer : 50150839
Website :

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. M.M. Tijburg, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 04-02-2016
Opstellen concept inspectierapport : 11-02-2016
Zienswijze houder : 19-02-2016
Vaststellen inspectierapport : 26-02-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 26-02-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 26-02-2016

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 mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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