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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 4 november 2014 is een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd op grond van artikel 1.62, tweede lid
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In dit onderzoek zijn naar aanleiding van het
risicoprofiel een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht, te weten de kwaliteitseisen op het gebied van het
pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, 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 
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. De houder en de
leidinggevende vormen gezamenlijk de directie en zijn verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van
beleid, de inzet van het personeel en het contact met de ouders en de oudercommissie. De directie is dagelijks
aanwezig op de locatie. 

Locatie 
De buitenschoolse opvang bestaat uit twee groepen. Het afgelopen jaar zijn er diverse personeelswisselingen
geweest op de locatie en er zijn de afgelopen tijd regelmatig invalkrachten ingezet. Hierdoor blijkt tijdens het
inspectieonderzoek dat er nog wat verschillen zijn in de pedagogische praktijk op de groepen. Ook is de inrichting
van de groep Zeeschelpen (nog) niet optimaal. De directie heeft echter verklaard al bezig te zijn met het zoeken
naar oplossingen hiervoor. 

Vertrouwenspersoon en klachtencoördinator 
De functie van vertrouwenspersoon voor ouders en beroepskrachten was tot voor kort neergelegd bij een
externe persoon van MOC 't Kabouterhuis. Deze persoon heeft recent aangegeven hiermee te willen stoppen. De
houder is ten tijde van het inspectieonderzoek nog op zoek naar een vervanger. 
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 tevens
aangesloten bij de onfhankelijke klachtencommissie sKK. 

Oudercommissie 
Op 14 november 2014 heeft er een telefoongesprek met een lid van de oudercommissie plaatsgevonden. De
oudercommissie is tevreden over de kwaliteit van de opvang; de kinderen worden in vaste groepen en door vaste
beroepskrachten opgevangen, en de oudercommissie is tevredenheid over de kwaliteit van het personeel en de
veiligheid en gezondheid in het kindercentrum. Wel zijn er het afgelopen jaar veel wisselingen in het personeel
geweest. De oudercommissie legt uit dat dit overmachtsituaties betroffen, en dat er goed is gecommuniceerd met
de oudercommissie over deze wisselingen. De oudercommissie is tevens betrokken geweest bij het aannemen
van nieuw personeel. Volgens de oudercommissie is het personeel inmiddels weer redelijk stabiel.

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

Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd in beide groepen. Op basis van deze observaties constateert de
toezichthouder dat de beroepskrachten de inhoud van het pedagogisch beleidsplan kennen en handelen conform
dit plan. Er wordt zorg gedragen voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen, het
stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen en de overdracht van normen en
waarden. 

Emotionele veiligheid 
De kinderen worden bij het ophalen van school hartelijk begroet. Er worden kinderen van verschillende scholen
opgehaald waardoor zij niet allemaal tegelijk aankomen op de buitenschoolse opvang. De kinderen die eerder
aanwezig zijn, doen samen met de beroepskracht een spelletje. Wanneer alle kinderen er zijn, gaan zij aan tafel.
De beroepskrachten gaan aan verschillende tafels zitten. Tijdens het eetmoment vinden er gesprekken plaats
waarbij de beroepskrachten sensitief reageren op de kinderen. De beroepskrachten maken bijvoorbeeld grapjes
en reageren serieus als de situatie daarom vraagt. Er heerst een ontspannen sfeer. 
Op de andere groep heerst een wat schoolsere sfeer waarbij de beroepskracht een meer sturende rol aanneemt.
Er vinden hierdoor minder gesprekken tussen de kinderen onderling plaats en de gesprekken zijn vooral tussen de
kinderen en de beroepskracht. De beroepskracht vraagt na het eten of alle kinderen stil kunnen zijn, zodat zij kan
vertellen hoe het middagprogramma eruit ziet. De kinderen weten hierdoor wat er van hen wordt verwacht, wat
bijdraagt aan de emotionele veiligheid. De autonomie van het kind wordt met deze werkwijze minder
gestimuleerd. Na het eten vraagt de beroepskracht aan elk kind in welke hoek zij willen gaan spelen. 

Persoonlijke competentie 
De persoonlijke competentie van de kinderen wordt bijvoorbeeld gestimuleerd doordat er elke maand een
terugkerende workshop wordt aangeboden. Er is bijvoorbeeld maandelijks een workshop koken, kunst, theater
en muziek. Doordat er vier workshops zijn, vindt er (bijna) elke week één van de workshops plaats. Elke
workshop wordt op een andere dag gehouden, zodat alle kinderen aanwezig kunnen zijn bij ten minste één van
deze workshops. 
Tijdens het inspectiebezoek wordt de persoonlijke competentie van de kinderen bijvoorbeeld gestimuleerd
doordat de kinderen zelf de boter op hun cracker mogen smeren, en hierbij worden begeleid. Tijdens het ophalen
van de kinderen worden de verkeersregels besproken en wordt er bijvoorbeeld samen naar links, rechts en links
gekeken alvorens over te steken.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Gesprek met de beroepskrachten 
-Gesprek met de directie 
-Pedagogisch beleidsplan (versie 1 april 2014, ontvangen 11 november 2014)
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Personeel en groepen

Het afgelopen jaar zijn er diverse personeelswisselingen geweest op de locatie. Er zijn de afgelopen periode dan
ook veel invalkrachten ingezet en de houder en leidinggevende hebben zelf ook op de groep gestaan. Inmiddels is
er een tweede vaste beroepskracht aangesteld.

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat 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. Deze steekproef is gehouden
onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden en dat werkzaam was ten
tijde van het inspectiebezoek.

Passende beroepskwalificatie

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat alle beroepskrachten beschikken over een
voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze
steekproef is gehouden onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

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 één basisgroep en worden hier dagelijks ook in opgevangen. Het komt niet voor dat
een kind in een andere groep wordt opgevangen. Alleen tijdens uitstapjes worden de groepen samengevoegd.

Beroepskracht-kind-ratio

Tijdens het inspectiebezoek worden er in de groep Zee-egels elf kinderen opgevangen door twee beroepskrachten
en in de groep Zeeschelpen worden vijf kinderen opgevangen door één beroepskracht en een stagiaire. Op de dag
van het inspectiebezoek worden er hiermee voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van september en oktober 2014 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. Er zijn vijf vaste invalkrachten in dienst van
de locatie die regelmatig zijn ingezet. 

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. Met deze werktijden wordt er redelijkerwijs
aan de voorwaarden omtrent het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio voldaan. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is omdat er altijd
beroepskrachten van het inpandige kinderdagverblijf aanwezig zijn.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Gesprek met de beroepskrachten 
-Gesprek met de directie 
-Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 11 en 14 november 2014) 
-Steekproef afschriften beroepskwalificaties (ontvangen op 11 en 14 november 2014) 
-Overzicht inzet beroepskrachten september en oktober 2014 (ontvangen op 11 november 2014) 
-Presentielijsten september en oktober 2014 (ontvangen op 11 november 2014)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Elke maand vindt er 's avonds een werkoverleg plaats 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. 

Tijdens het inspectiebezoek is de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid beoordeeld op basis van
speerpunten. Hierbij is met betrekking tot veiligheid gefocust op de veiligheid bij het ophalen van kinderen uit
school, en met betrekking tot gezondheid op de ventilatie. 

Ophalen uit school 
Er worden kinderen van acht verschillende scholen opgehaald door vaste beroepskrachten. Kinderen die op
scholen zitten die verder weg zijn, worden door de houder met de auto opgehaald. 
Tijdens het inspectiebezoek is de inspecteur meegelopen met het ophalen van kinderen van één school. De
beroepskracht draagt tijdens het ophalen een daglijst met telefoonnummers van de ouders van de op te halen
kinderen bij zich, en een eigen mobiele telefoon. Er wordt een vaste, veilige route naar school gelopen en de
kinderen worden op het schoolplein opgehaald. De beroepskracht en de kinderen dragen herkenbare hesjes van
de organisatie zodat zij elkaar gemakkelijk kunnen herkennen. Deze werkwijze is conform het eigen beleid van de
organisatie. 

Ventilatie 
Tijden het inspectiebezoek wordt er op één van de groepen voldoende geventileerd doordat er een raam open
staat. Op de andere groep staat er geen enkel raam open. De beroepskracht vertelt dat zij dit raam dicht gedaan
heeft omdat de eettafel vlak naast het raam staat en er anders kinderen op de tocht zouden zitten. Zij vertelt dat
er vóór de opvang is gelucht, en dat het raam na het eetmoment weer opengezet zal worden; dit is conform het
eigen beleid van de organisatie.

Meldcode 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 (versie juli 2013). De
houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. In november 2013 is er een presentatie over de
meldcode gehouden voor alle vaste beroepskrachten. De directie is de aandachtsfunctionaris kindermishandeling.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Gesprek met de beroepskrachten 
-Gesprek met de directie 
-Observaties 
-Planning van de te bespreken onderwerpen 2014 (ontvangen op 11 november 2014) 
-Beleid ophalen kinderen vanuit school (versie 11 april 2014, ontvangen op 11 november 2014) 
-Beleid m.b.t. de ventilatie/het binnenklimaat (zonder versievermelding, ontvangen op 11 november 2014) 
-Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (ingezien op locatie)
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte

De opvang vindt plaats in lokalen die in de ochtend worden gebruikt door de voorschool van dezelfde organisatie.
De ruimtes zijn dan ook ingricht voor jonge kinderen, met verschillende hoeken zoals een leeshoek, een
bouwhoek en een huishoek. Er is tevens speelmateriaal aanwezig voor de oudere kinderen. 
Een aandachtspunt voor de houder is dat er op de groep Zeeschelpen (nog) geen speelmateriaal voor de oudere
kinderen aanwezig is, en dat dit bij de andere groep gehaald moet worden. De kinderen kunnen dit niet zelf halen,
omdat zij niet door de keuken mogen lopen die tussen de groepen is geplaatst. Hierdoor moeten de kinderen uit
het hoofd zeggen waarmee zij willen spelen en moet de beroepskracht deze spullen halen. De houder verklaart
dat er een kast is besteld voor de groep zodat er speelmateriaal op de groep gezet kan worden. 

Een ander aandachtspunt is dat er op de groep Zeeschelpen alleen kindertoiletjes in de verschoonruimte aanwezig
zijn. Deze ruimte is echter vanuit de groep en de naastgelegen babygroep van het kinderdagverblijf zichtbaar. Met
name voor de oudere kinderen is dit gebrek aan privacy niet prettig. Dit wordt nu opgelost doordat de kinderen
gebruik mogen maken van de toiletten van de andere buitenschoolse opvanggroep, maar om deze toiletten te
bereiken moeten de kinderen door de keuken lopen. Hier mogen zij niet zonder begeleiding komen, waardoor er
altijd een beroepkracht met hen moet meelopen. Dit is niet passend voor kinderen van deze leeftijd; zij dienen
zelfstandig naar het toilet te kunnen gaan. De houder verklaart dat één toilet op de gang dat nu voor volwassenen
is, structureel voor de kinderen beschikbaar zal worden gemaakt. 

Tijdens het volgende reguliere inspectieonderzoek zal er extra aandacht worden besteed aan de inrichting van de
groep Zeeschelpen.

Buitenspeelruimte

Er wordt gebruikgemaakt van de openbare buitenruimte die naast het kindercentrum gelegen is. Deze ruimte is
passend ingericht met onder andere een basketbalveld, schommels, een wiptoestel, een zandbak en
klimtoestellen.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Gesprek met de beroepskrachten 
-Gesprek met de directie
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Ouderrecht

Informatie

De houder informeert de ouders door middel van het intakegesprek, de eigen website, het pedagogisch
beleidsplan en de oudermappen op de groepen. Tevens heeft de houder een link op de website geplaatst die
uitkomt op het meest recente jaarlijks inspectierapport.

Oudercommissie

De houder heeft een samengestelde oudercommissie van de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf
ingesteld, waarin vijf leden zitting hebben. De houder heeft in het afgelopen jaar wijzigingen in de algemene
voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan ter advies aan de oudercommissie voorgelegd. 

Uit een telefoongesprek met de oudercommissie blijkt dat de oudercommissie tevreden is over de wijze waarop
het adviesrecht wordt toegepast. Er wordt regelmatig advies gevraagd over beleidswijzigingen en de
oudercommissie wordt ook betrokken bij zaken waarover geen advies gevraagd hoeft te worden. Zo heeft de
oudercommissie een rol gespeeld bij de sollicitatieprocedure van nieuwe beroepskrachten. Ook wanneer er
gebruik wordt gemaakt van het ongevraagd adviesrecht, wordt dit naar tevredenheid behandeld door de directie.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Website www.dekleinezeester.nl (geraadpleegd op 13 november 2014) 
-Overzicht leden van de oudercommissie 
-Telefoongesprek met de een lid van de oudercommissie (op 14 november 2014) 
-Adviesvraag met betrekking tot de algemene voorwaarden (ontvangen op 11 november 2014) 
-Adviesvraag met betrekking tot het wijzigen het pedagogisch beleidsplan (ontvangen op 12 november 2014)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

 

Personeel en groepen

 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid

 

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

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van de
werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn 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.

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.

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
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Accommodatie en inrichting

 

 

Ouderrecht

 

 

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.

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling die voldoet aan de beschreven eisen.

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.

Informatie

De houder informeert de ouders 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.

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.
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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

Adres houder : Sam van Houtenstraat 191A

Postcde en plaats : 1067 JG  AMSTERDAM

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. E.A. Leyen, MSc.

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 04-11-2014

Opstellen concept inspectierapport : 17-11-2014

Zienswijze houder : 05-12-2014

Vaststellen inspectierapport : 05-12-2014

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 12-12-2014

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 12-12-2014

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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