
 Inspectierapport
 Kinderdagverblijf De Kleine Zeester (BSO)
 Sieg Vaz Diasstraat 2
 1063 HM AMSTERDAM

 Registratienummer: 119067249

Toezichthouder: GGD Amsterdam
In opdracht van: Gemeente Amsterdam
Datum inspectie: 21-07-2015
Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek
Status: definitief
Datum vaststellen inspectierapport: 18-09-2015

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester - Jaarlijks onderzoek 21-07-2015 1/13



Inhoudsopgave

Het onderzoek

Observaties en bevindingen

 Pedagogisch klimaat

 Personeel en groepen

 Veiligheid en gezondheid

 Accommodatie en inrichting

 Ouderrecht

Inspectie-items

Gegevens voorziening

Gegevens toezicht

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester - Jaarlijks onderzoek 21-07-2015 2/13



Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 21 juli 2015 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, aan de beroepskracht-
kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht. De
kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld.

Beschouwing
De organisatie 
Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is een eenmanszaak. De houder exploiteert drie vormen van opvang binnen
één vestiging, namelijk een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en een VVE-peuterspeelzaal. Naast de
eigenaar/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. Beide
zijn dagelijks aanwezig op de locatie en staan incidenteel op de groep als beroepskracht. 

Locatie 
De buitenschoolse opvang bestaat uit twee groepen. Het inspectiebezoek vind plaats in de derde week van de
zomervakantie en er worden weinig kinderen opgevangen. De beide groepen zijn tijdens de zomervakantie
samengevoegd tot één groep. Er is in de zomervakantie vier dagen per week een vaste beroepskracht
werkzaam. In de vakantie zijn er op veel dagen minder dan tien kinderen aanwezig en dan is de inzet van één
beroepskracht voldoende. Zij wordt alle vier de dagen bijgestaan door een groepshulp die een EVC-traject
(Erkenning Verworven Competenties) volgt om beroepskracht te worden. De directeur verklaart dat de
groepshulp nooit als tweede beroepskracht wordt ingezet. 
Er is recent een beroepskracht opgestapt en daarom staat de directeur deze zomervakantie zelf op de groep als
er wel meer dan twintig kinderen aanwezig zijn. Op woensdag in de vakantie wordt een beroepskracht van het
kinderdagverblijf ingezet, deze is beschikbaar omdat ook bij het kinderdagverblijf tijdens de zomervakantie minder
kinderen opgevangen worden. 

Tijdens het inspectieonderzoek komt naar voren dat de leidinggevende niet goed op de hoogte is van de manier
waarop medewerkers en beroepskrachten in de praktijk het beleid uitvoeren. Hierdoor kan de leidinggevende
onvoldoende sturing geven en niet tijdig corrigeren waardoor weleens achter de feiten aan gelopen wordt. De
manier waarop de leidinggevende voedselveiligheid waarborgt is hiervan een voorbeeld. 

De groepsruimtes van de buitenschoolse opvang worden gedeeld met de voorschoolgroepen van
Kinderdagverblijf De Kleine Zeester. Deze zijn tijdens de zomervakantie gesloten waardoor de groepsruimtes de
hele dag beschikbaar zijn voor de buitenschoolse opvang. De directeur verklaart dat de jongste kinderen van de
buitenschoolse opvang veel plezier beleven aan de ingerichte 'hoeken' in de groepsruimte. De bouwhoek en de
keukenhoek worden graag door hen gebruikt. In de BSO-kast zijn spelletjes en knutselmaterialen voor oudere
kinderen beschikbaar. De directeur verklaart dat de kinderen ook gebruikmaken van het speelmateriaal op de
ruime gang. Hier staan een zandtafel en er liggen grote bouwblokken van hout. 

Vertrouwenspersoon en klachtencoördinator 
Er is geen vertrouwenspersoon beschikbaar voor de ouders of het personeel. De leidinggevende is de
klachtencoördinator voor de ouders en het personeel. Een leidinggevende als klachtencoördinator is niet wenselijk,
gezien het risico op belangenverstrengeling. De organisatie is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie
sKK. 

Oudercommissie 
Op 24 augustus 2015 heeft een telefoongesprek met een lid van de oudercommissie plaatsgevonden; de
oudercommissie is een samengestelde oudercommissie met het kinderdagverblijf. Er zijn momenteel vier leden.
Het oudercommissielid zegt zeer tevreden te zijn over de kwaliteit van de opvang bij de Kleine Zeester. De
beroepskrachten hebben oog voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Er is veel aandacht
voor het organiseren van activiteiten en uitjes waarbij de veiligheid voldoende gewaarborgd wordt. De kinderen
maken onder begeleiding van de beroepskracht gebruik van de keuken om te koken. De gerechten worden bij het
ophalen soms aangeboden aan de ouders. Hierbij wordt zichtbaar dat de kinderen trots zijn op wat zij gemaakt
hebben en op de mogelijkheid om het met anderen te delen. 
Het contact tussen de ouders en de organisatie ervaart de oudercommissie als prettig en open. De
oudercommissie heeft de directeur laten weten dat het door de ouders wordt gewaardeerd dat zij, naast de
nieuwsbrief, per e-mail op de hoogte worden gehouden van zaken die spelen op de vestiging.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
De beroepskracht biedt de kinderen voldoende emotionele veiligheid. Bij deze buitenschoolse opvang stimuleert
de beroepskracht de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen middels haar begeleiding, het
aanwezige speelmateriaal, de groepsindeling en het activiteitenaanbod in voldoende mate. Er vindt tevens
overdracht van waarden en normen plaats. Dit blijkt uit de onderstaande observaties. 

Tijdens het inspectiebezoek zijn er vijf kinderen aanwezig. De drie jongens spelen met elkaar en de twee meisjes
vinden ook aansluiting bij elkaar. De beroepskracht en de kinderen kennen elkaar goed. Er is naast de
beroepskracht een groepshulp die altijd samen met de beroepskracht wordt ingezet. De kinderen kennen haar
ook goed. De beroepskracht en de groepshulp kennen de bijzonderheden en eigenaardigheden van de kinderen en
zij spreken de kinderen daarop aan of begeleiden hen daarin als daarvoor een aanleiding is. De kinderen voelen
zich zichtbaar op hun gemak bij hen. Tijdens het eten initiëren de kinderen, de beroepskracht en de groepshulp
gesprekjes. Er wordt ingegaan op de verhalen van de kinderen; zij krijgen de ruimte om te vertellen wat er voor
hen leeft en de kinderen en de beroepskracht en de groepshulp maken samen grapjes. 

Wanneer een kind even boos is hebben de andere kinderen wel een idee hoe dat komt en ze vertellen dat aan de
beroepskracht. Zij denkt echter dat er iets anders aan de hand is maar omdat het kind niks wil vertellen, wordt
dat niet duidelijk. De beroepskracht geeft het kind de ruimte om niks te zeggen en vraagt aan de andere kinderen
om het kind even met rust te laten. De beroepskracht begeleidt het kind bij het eten door te zeggen 'jij kan ook
zo goed eten' waardoor de boosheid van het kind langzaam overgaat. Ondertussen bespreken de kinderen en de
beroepskracht wie er allemaal nog meer 'zo goed kunnen eten' en op welke dagen die naar de opvang komen, of
zijn ze misschien op vakantie? 

De beroepskracht en de groepshulp zorgen dat de kinderen voor het eten en na het wc-gebruik hun handen
wassen, en geven daarin zelf het goede voorbeeld. De beroepskracht en de groepshulp eten ook mee met de
warme lunch die de beroepskracht aan het begin van de dag voor alle kinderen van het kinderdagverblijf gemaakt
heeft. Er wordt goed gegeten van de witte rijst met stukjes groenten maar er wordt ook veel gepraat. De
beroepskracht wijst de kinderen er herhaaldelijk op dat ze niet met volle mond mogen praten. De regels worden
gehandhaafd maar de beroepskracht is ook vatbaar voor onderhandeling want ook al moet je eten en dus niet
praten, als je mond leeg is mag je best zeggen wat je te zeggen hebt. Hierdoor zijn de afspraken en regels
duidelijk en is de sfeer ontspannen en open.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskracht 
- Gesprek met de groepshulp 
- Gesprek met de leidinggevenden 
- Inspectieonderzoek 
- Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang de Kleine Zeester, Versie januari 2015, ontvangen op 12
augustus 2015
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft beoordeeld dat de personen die werkzaam zijn bij de buitenschoolse opvang in week 28
tot en met 30 van 2015 beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft beoordeeld dat de beroepskrachten die in week 28 tot en met 30 van 2015 bij de
buitenschoolse opvang zijn ingezet beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. De directeur verklaart dat zij tijdens de vakantie op de groep
werkzaam is geweest, dit is ook opgenomen in het rooster. De leidinggevende verklaart dat de invalkracht die via
het uitzendbureau werkzaam is alleen boventallig is ingezet. Het is niet mogelijk om deze invalkracht binnen de
formatie in te zetten omdat de getoonde kwalificatie niet voldoet voor het werken in de kinderopvang.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft twee basisgroepen: de Zee-egels, bestaande uit maximaal negentien kinderen en
de Zeeschelpen, bestaande uit maximaal zeventien kinderen. In beide groepen worden kinderen tussen de 4 en 12
jaar oud opgevangen. 

De kinderen zijn geplaatst in een van de basisgroepen en worden tijdens schoolweken in hun eigen basisgroep
opgevangen. Tijdens vakanties komt het voor dat de groepen worden samengevoegd. De leidinggevende
verklaart dat de ouders hiervan van te voren op de hoogte worden gesteld en dat dit gebeurd als er weinig
kinderen gebruik maken van de opvang en bij uitstapje. Uit de aanwezigheidsregistratie blijkt dat de groep bij
samenvoegen nooit uit meer dan twintig kinderen bestaat. Het komt niet voor dat een kind ten behoeve van een
extra opvang in een andere groep wordt opgevangen. 

Op de dag van het inspectiebezoek zijn de groepen samengevoegd. Uit het gesprek met het oudercommissielid
blijkt dat de ouders van het samenvoegen op de hoogte zijn. In het pedagogisch beleid is echter niet beschreven
dat de groepen tijdens de vakanties worden samengevoegd vanwege de lage bezetting. Ook is niet beschreven of
er op schooldagen groepen worden samengevoegd op vaste dagen met een lage bezetting. Wel wordt in het
pedagogisch beleid beschreven dat de groepen bij uitstapjes worden samengevoegd.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek zijn er vijf kinderen aanwezig met één beroepskracht en een groepshulp. Dit is
voldoende. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van de kinderen van week 28 tot en met 30 van 2015 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. 

De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: van 14.30 tot 18.30 en ze pauzeren niet. 
Op schoolvrije dagen werken de beroepskrachten van 7.30 tot 17.00 uur, met een pauze van 12.30 tot 13.15
uur, of van 9.00 tot 18.30 uur met een pauze van 13.15 tot 14.00 uur. Indien er tien kinderen of minder worden
opgevangen is de directeur aan het begin of einde van de dag op de groep aanwezig. Ook is zij dan beschikbaar
om op de groep te werken als de beroepskracht pauzeert. Op verschillende dagen is er van 8.00 tot 17.30 uur
sprake van een extra tussendienst. De tussendienst wordt volgens het rooster ingevuld door de invalkracht van
wie de leidinggevende heeft verklaard dat zij alleen boventallig is ingezet. Met deze werktijden wordt er
redelijkerwijs aan de voorwaarden omtrent het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio voldaan. 

Tijdens schooldagen helpen de directeur en de leidinggevende met het ophalen van de kinderen van de scholen.
Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is omdat er altijd
beroepskrachten van het inpandige kinderdagverblijf aanwezig zijn.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de directeur 
- Gesprek met de beroepskracht 
- Gesprek met de leidinggevende op 28 augustus 2015 en op 2 september 2015 
- Gesprek met een oudercommissielid op 24 augustus 2015 
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 11, 13 en 24 augustus 2015 
- Afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 11, 13 en 24 augustus 2015 
- Overzicht inzet beroepskrachten week 28 tot en met 30 van 2015, ontvangen op 12 en 26 augustus 2015 
- Presentielijsten van de kinderen van week 28 tot en met 30, ontvangen op 26 augustus 2015 
- Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang de Kleine Zeester, Versie januari 2015, ontvangen op 12
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Er wordt iedere zes weken 's avonds een personeelsvergadering gehouden waarbij de vaste beroepskrachten van
het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang aanwezig zijn. Tijdens dit overleg worden
zaken omtrent de veiligheid en gezondheid in het kindercentrum besproken. Er is een jaarplanning opgesteld van
de te bespreken onderwerpen. 

Brandveiligheid 
Tijdens het inspectiebezoek verklaart de directie dat de brandveiligheidsinstrumenten zoals de brandblussers, en
de noodverlichting regelmatig gecontroleerd worden door een bedrijf en dat de rookmelders maandelijks door een
medewerker van de Kleine Zeester worden gecontroleerd. De beide directieleden zijn getraind in BHV en op korte
termijn zullen er ook drie beroepskrachten getraind worden. De vestiging heeft een brandoefening gedaan en het
beleid is aangepast naar aanleiding van de knelpunten die daarbij zijn geconstateerd. 

Uitstapjes 
Er is een protocol uitstapjes opgesteld. Het beschrijft onder meer welke beroeps-kracht-kind ratio er bij uitjes
gehanteerd moet worden en wat de beroepskrachten mee moeten nemen als zij een uitstapje maken. Er staat
duidelijk in beschreven dat elke beroepskracht vijf kinderen in het oog houdt, deze geen moment uit het oog
verliest en dat zij nooit de groep verlaat zonder dat zij aan een collega gevraagd heeft om de vijf kinderen voor
haar in de gaten te houden. Uit de aanwezigheidsregistratie van week 28 tot en met 30 in de zomervakantie van
2015 en uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat deze werkwijze in de praktijk wordt nageleefd. Voor het
uitje naar het zwembad hebben ouders schriftelijk toestemming gegeven. Uit de aanwezigheidsregistratie blijkt
dat er bij het zwemmen acht kinderen aanwezig waren met twee beroepskrachten. De beroepskracht verklaart
dat de kinderen zonder diploma alleen in het pierenbadje mochten zwemmen. 

Buitenspelen 
De kinderen van de buitenschoolse opvang maken regelmatig gebruik van de openbare speeltuin achter de
buitenruimte van het kinderdagverblijf. Deze is recent opnieuw ingericht door de gemeente. De beroepskracht
verklaart dat er afspraken zijn met de kinderen over bijvoorbeeld in de toren klimmen en het plein verlaten. De
beroepskracht verklaart dat het op schooldagen druk is in de speeltuin. De kinderen dragen hesjes zodat zij goed
te herkennen zijn en de beroepskracht verklaart dat de kinderen bij herhaling geïnformeerd worden over de
afspraak om het plein niet af te gaan, ook niet als de bal over het hekje is gegaan. Tijdens het inspectiebezoek
blijkt dat de kinderen op de hoogte zijn van de afspraken en dat de beroepskracht of de groepshulp kinderen zo
nodig en op een vriendelijke manier aan de afspraken herinneren. 
Op de dag van het inspectiebezoek schijnt de zon. De beroepskracht en de groepshulp helpen de kinderen bij het
insmeren met beschermende zonnecrème. 

Voedselveiligheid 
Het beleid met betrekking tot de voedselveiligheid is uitgebreid beschreven. Ten tijde van het inspectiebezoek sluit
het beleid niet helemaal aan bij de praktijk op het kindercentrum. De beroepskracht heeft op de dag van het
inspectiebezoek de maaltijd bereid en zij verklaart dat de maaltijd op de dag van het inspectiebezoek om 10.30
uur een temperatuur had van 75 graden Celsius en dat deze rond 12.00 uur uitgeserveerd is. In de tussentijd
heeft de pan op het fornuis gestaan zonder dat deze professioneel is ingekoeld of warmgehouden. Deze
werkwijze staat niet beschreven in het beleid en waarborgt de voedselveiligheid onvoldoende. 
De leidinggevende verklaart dat de werkwijze van de huishoudelijk medewerker wel conform het beleid is. Deze
houdt een maaltijd warm op 60 graden Celsius in de warmhoudoven en serveert het voedsel door en door warm
uit zoals in het beleid beschreven staat. Het is een aandachtspunt dat in het beleid niet beschreven staat wat de
temperatuur van ‘door en door warm eten’ feitelijk is. De leidinggevende heeft verklaard dat dit aan het beleid zal
worden toegevoegd. 
In het beleid staat niet beschreven hoe lang een warme maaltijd buiten de warmhoudoven mag staan alvorens
deze geserveerd wordt. Dit neemt de leidinggevende eveneens op in het beleid. Ten slotte verklaart de
leidinggevende ervoor te zullen zorgen dat niet alleen de huishoudelijk medewerker de maaltijd op de juiste
manier bereidt, bewaart en serveert maar dat ook de beroepskracht die haar taak in vakanties waarneemt dit
correct en verantwoord doet. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskracht tijdens het inspectiebezoek en op 2 september 2015 
- Gesprek met de directeur 
- Gesprek met de leidinggevende op 28 augustus 2015, 2 september 2015 en 14 september 2015 
- Protocol Uitstapjes buitenschoolse opvang, versie januari 2015, ontvangen op 11 augustus 2015 
- Voedselveiligheid beleid versie: 1.0, ontvangen op 11 augustus 2015 
- Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang de Kleine Zeester, versie januari 2015, ontvangen op 12
augustus 2015
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De opvang vindt plaats in lokalen die in de ochtend worden gebruikt door de voorschool van de Kleine Zeester. De
ruimtes zijn dan ook ingericht voor jonge kinderen, met verschillende hoeken zoals een leeshoek, een bouwhoek
en een huishoek. Er is op beide groepen speelmateriaal aanwezig voor de oudere kinderen. Dit is opgeborgen en
alleen beschikbaar voor de kinderen van de buitenschoolse opvang. De directeur verklaart dat de jonge kinderen
van de buitenschoolse opvang graag in de hoeken spelen en dat de kinderen ook gebruikmaken van
speelmateriaal dat in de ruime gang voor hen beschikbaar is, zoals de zandtafel. 

De wc op de gang wordt, naast de kinder wc's bij de groepsruimte, gebruikt door de kinderen van groep de
Zeeschelpen.

Buitenspeelruimte
Er is een aangrenzende buitenruimte die door alle drie de opvangvormen gezamenlijk wordt gebruikt. De kinderen
kunnen hier gebruikmaken van een zandbak. Direct achter de buitenruimte ligt een grote speeltuin: de Peter Pan-
speeltuin. Deze is recent opnieuw ingericht door de gemeente. Er is een voetbalveld, een klimtoren en achter in de
speeltuin staan bomen met picknicktafels eronder. De beroepskracht verklaart dat het voorkomt dat daar wordt
gepicknickt. Er wordt gebruikgemaakt van fietsjes, steps en ballen. 
De Peter Pan-speeltuin is bereikbaar via een hek vanuit de aangrenzende buitenruimte van het kinderdagverblijf.
Hierdoor is het om gebruik van deze speeltuin laagdrempelig.

Gebruikte bronnen:
-Inspectieonderzoek 
-Gesprek met de beroepskracht 
-Gesprek met de directeur
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Ouderrecht

Oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit vier personen. In de oudercommissie hebben zowel ouders met kinderen op het
kinderdagverblijf als op de buitenschoolse opvang zitting. De oudercommissie vergadert vier keer per jaar. Hierbij
is de directie van de Kleine Zeester altijd aanwezig waardoor de communicatie gemakkelijk verloopt, aldus de
oudercommissie. 
De oudercommissie verklaart dat de directie een open houding heeft. Bij het telefonisch contact met de
toezichthouder blijkt dat de oudercommissie tevreden is over de wijze waarop de houder het adviesrecht
toepast. 
Er zijn het afgelopen half jaar geen adviesaanvragen geweest. De laatste adviesaanvraag was in najaar 2014 en
betrof de verhoging van het uurtarief. 
De oudercommissie is op de hoogte van het pedagogisch beleid en van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. In
de groepsruimte van de buitenschoolse opvang staat een informatiemap voor ouders met het beleid en hierdoor
kunnen alle ouders zich over het beleid informeren. 
De oudercommissie is ervan op de hoogte dat de groepen tijdens de vakanties worden samengevoegd op dagen
dat er weinig kinderen aanwezig zijn. Dit was in eerste instantie het advies van de oudercommissie, zodat
kinderen van de groepen samen kunnen spelen. Op basis van dit advies van de oudercommissie heeft de directie
samen met haar team besloten om het advies van de oudercommissie op te volgen met betrekking tot het
samenvoegen. 
De houder is niet afgeweken van een gegeven advies.

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de directeur en de leidinggevende 
- Overzicht leden van de oudercommissie, ontvangen op 11 augustus 2015 
- Gesprek met de een lid van de oudercommissie op 24 augustus 2015
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

Pedagogische praktijk

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

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
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.
Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten
ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 uur en na
16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 uur en na 16.30 uur en tijdens de voor
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum wordt ingezet, is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke
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Veiligheid en gezondheid
 

Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

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

Binnenspeelruimte

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Buitenspeelruimte

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.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar.

Oudercommissie

De houder heeft een oudercommissie ingesteld.
De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met
betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de
vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderdagverblijf De Kleine Zeester
Vestigingsnummer : 000000070815
Website : http://www.dekleinezeester.nl
Aantal kindplaatsen : 36
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. A. Bouman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 21-07-2015
Opstellen concept inspectierapport : 25-08-2015
Zienswijze houder : 14-09-2015
Vaststellen inspectierapport : 18-09-2015
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 18-09-2015

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 18-09-2015

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.

Zienswijze 14 september 2015 

Hierbij wil ik (Kismet Uzmay, leidinggevende de Kleine Zeester) ingaan op de derde alinea onder het kopje
“Locatie”. Hierin staat beschreven dat de leidinggevende niet goed op de hoogte is van de manier waarop
medewerkers en beroepskrachten in de praktijk het beleid uitvoeren. Vervolgens wordt er vermeld dat de
leidinggevende hierdoor onvoldoende sturing kan geven en niet tijdig kan corrigeren waardoor weleens achter de
feiten aan gelopen wordt. Als voorbeeld wordt hier aangegeven dat de leidinggevende de voedselveiligheid niet
kan waarborgen. De zienswijze tegen deze tekst van de Kleine Zeester is als volgt. Allereerst is het merkwaardig
dat in het rapport wordt opgenomen dat de leidinggevende niet goed op de hoogte is van de manier waarop
medewerkers en beroepskrachten in de praktijk het beleid uitvoeren. Dit is nieuwe informatie die wij niet te
horen hebben gekregen, maar wat wij nu wel terug lezen in het rapport. De formulering van deze bewering is
zeer abstract beschreven en niet geconcretiseerd met betrekking tot een situatie of tot een geval. Indien er in de
praktijk een specifiek geval is geweest waar de leidinggevende wellicht, volgens de inspectie, extra aandacht aan
had moeten geven kan er niet worden gezegd dat de leidinggevende niet goed op de hoogte is van hoe de
medewerkers en beroepskrachten in de praktijk hun beleid uitvoeren. Dat is naar evenredigheid zeer algemeen
en breed geformuleerd, hetgeen schijn opwekt alsof de leidinggevende haar werkzaamheden niet zorgvuldig
uitvoert. De leidinggevende is dagelijks, 5 dagen per week, aanwezig om het team aan te sturen, te corrigeren
indien nodig en het beleid volledig en correct uit te voeren. Dit doet de leidinggevende niet alleen door aanwezig
te zijn, maar ook door wekelijkse e-mail berichten met mededelingen over veiligheid- en gezondheid te
verzenden. Zo blijft de informatie up- to date en is iedereen scherp ingesteld op het beleid. Daarnaast worden
tijdens alle personeelsvergaderingen onderwerpen uit het veiligheid- en gezondheid protocol behandeld. In de
zomer staat bijvoorbeeld “protocol kinderen onder de zon” meer centraal en in de winter staan weer andere
gerelateerde onderwerpen centraal. De leidinggevende maakt hier een goede inschatting in, zodat het team altijd
op de hoogte is en blijft van het beleid. Daarnaast loopt de leidinggevende continu langs om te kijken of er iets is
wat zij kan doen, zoals instructie geven, uitleg geven of ondersteuning bieden bij de werkzaamheden van de
medewerkers en de beroepskrachten. De leiding is er altijd en hierdoor snap ik niet waarom er wordt
geconstateerd dat de leiding niet goed op de hoogte is van de manier waarop medewerkers en beroepskrachten
in de praktijk het beleid uitvoeren. Hierop is namelijk van opening- tot sluitingstijd altijd toezicht. 

Hierbij wil ik (Kismet Uzmay, leidinggevende de Kleine Zeester) verder ingaan op de tekst onder het kopje
“voedselveiligheid”. In week 34 hebben wij een nieuwe keuken gekregen. Deze verandering in werk- omgeving
staat momenteel nog niet in het voedselveiligheid beleid. Dit wordt aangepast. Daarnaast wordt zoals in het
rapport door de inspectie is aangegeven het beleid op enkele punten nader aangepast. Het eten wordt niet door-
en door warm geserveerd. Zodra er is gekookt, wordt per groep een bak gevuld. Deze bak met eten wordt naar
de groep gebracht. Terwijl de leidster voorleest of een liedje met de kinderen zingt wordt het eten afgekoeld. Dit
duurt ongeveer tien minuten. Dit doen wij op deze manier, zodat de kinderen hun mond niet verbranden. En
daarnaast maken wij ook gebruik van een warmhoud oven waar wij het eten op 60 graden Celsius bewaren.
Deze werkwijze is conform het beleid.
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