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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 14 september 2017 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. Omdat voor deze locatie nog geen risicoprofiel is opgesteld, is
een volledig onderzoek op alle domeinen 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 26 september 2017 en beoordeeld onder de
betreffende kwaliteitseisen.

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 het
implementeren van het 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 gevestigd in basisschool De Veerkracht en is in het
Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerd met veertig kindplaatsen. Er worden
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar opgevangen. Het gaat daarbij om kinderen van basisschool De
Veerkracht, de Immanuel School en de Burgermeester de Vlugtschool. Op woensdag, vrijdag en tijdens de
schoolvakanties worden de groepen opgevangen op de BSO aan de Sieg Vaz Diasstraat. 
Een van de groepsruimtes wordt gedeeld met een voorschool van dezelfde eigenaar. De buitenschoolse opvang
kan gebruikmaken van het schoolplein en van de gymzaal in de school. 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de houder geen oudercommissie heeft ingesteld. De houder is hiertoe
niet verplicht, aangezien er minder dan vijftig kinderen geplaatst zijn en er aantoonbaar voldoende inspanningen
zijn geleverd om een oudercommissie in te stellen. De houder betrekt ouders middels alternatieve
ouderraadpleging bij de vereiste adviesonderwerpen. 

In het huidige onderzoek zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot de uitvoering van het pedagogisch
beleid en de pedagogische praktijk. Ook is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de beroepskracht-
kind-ratio.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtredingen handhavend op te treden conform
het handhavingsbeleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Voor de twee BSO's van De Kleine Zeester is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Hierin komt de kenmerkende
visie op de omgang met kinderen duidelijk naar voren. Ook de wijze waarop 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 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 tot het afnemen van extra dagen (en de wijze waarop dit aangevraagd kan worden) bestaat en hoe
de wenperiode is vormgegeven.

Pedagogische praktijk
De toezichthouder heeft de locatie tussen 15.15 en 17.30 uur bezocht en observaties gedaan van de
pedagogische praktijk. Op dat moment zijn twee beroepskrachten aanwezig en worden vierentwintig kinderen
opgevangen. Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld op basis van observaties tijdens
het eten en drinken en gedurende het vrij spelen. Uit deze observaties blijkt dat de emotionele veiligheid
onvoldoende wordt gewaarborgd. Bovendien wordt op minimale wijze uitvoering gegeven aan de pedagogische
basisdoelen dat kinderen de mogelijkheid krijgen tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en
dat er zorg wordt gedragen voor de overdracht van normen en waarden. 
Hieronder wordt beschreven waaruit dit blijkt. 

Emotionele veiligheid 
In het pedagogisch beleid is beschreven dat veiligheid een basisbehoefte is, die zowel bijdraagt aan de
ontwikkeling van de andere pedagogische vaardigheden als aan het welbevinden van kinderen. Ook is beschreven
dat de pedagogisch medewerkers ervoor zorgen dat sociale contacten in goede banen worden geleid en dat
kinderen die minder weerbaar zijn een veilig gevoel hebben in de groep. De wijze waarop de beroepskrachten
hiervoor kunnen zorgen is beschreven in het beleid. Zij reageren op verbale en non-verbale signalen en sluiten
zoveel mogelijk aan bij het karakter, de behoeften en de interesses van het kind. Zij benaderen de kinderen
positief: zij zullen troosten, bevestigen en aanmoedigen wanneer dat nodig is. 
Tijdens het inspectiebezoek wordt het eigen pedagogisch beleid met betrekking tot het waarborgen van de
emotionele veiligheid van de kinderen onvoldoende uitgevoerd. De sfeer in de groep is onrustig en gespannen. De
kinderen zijn tegendraads en rusteloos, de getoonde emoties zijn te druk en luid voor de situatie. Tussen de
jongens onderling zijn veel conflicten en de acht-plussers zijn te overheersend aanwezig. Sommigen van hen
vervelen zich en uiten dit door verstorend en negatief gedrag te vertonen. Voor sommige kinderen bestaat hun
‘spel’ uit het verstoren van het spel van anderen. Eén kind laat hierdoor te extreme emoties zien. Het kind wordt
namelijk meerdere keren uitgedaagd en reageert agressief op de anderen. Het kind is geconcentreerd bezig met
het spel Domino Express, waarbij zoveel mogelijk kleine stenen in een rij worden gezet. Drie keer stoten
verschillende kinderen expres de dominostenen om. Het kind wordt boos en duwt de andere kinderen weg. De
derde keer verliest het kind zichzelf, het schreeuwt en huilt, krijgt een woedeaanval en wil het andere kind slaan.
De beroepskracht kan hen met moeite uit elkaar halen en de andere (jongere) kinderen zijn zichtbaar
geschrokken. Zij kijken bang en één kind huilt. Het is op dat moment een (emotioneel) onveilige situatie voor alle
kinderen in de groep. De beroepskracht weet het woedende kind uiteindelijk te kalmeren en zegt dat ze later met
het kind wil praten. Vervolgens gaat zij met de groep naar buiten en laat het kind alleen achter in de groepsruimte.
Pas veel later heeft zij de tijd om op een rustige manier met het kind te praten en het te troosten. 
Tijdens het inspectiebezoek is er weinig aandacht voor de leefwereld van de kinderen en er wordt beperkt
aangesloten bij de behoeftes en (non-)verbale signalen van de kinderen. Zo moeten de kinderen vaak en lang
wachten. Na het eten wijst een beroepskracht de kinderen één voor één aan om hun bord en beker in de keuken
te zetten. Zij moeten vervolgens aan de lage tafels van de voorschoolgroep gaan zitten omdat de dag besproken
zal worden. Kinderen die aanvankelijk aan de tafel gaan zitten, blijven echter niet zitten. Zij pakken puzzels uit de
kast van de voorschool of dagen elkaar uit. De oudere kinderen staan telkens op en lopen rond in de
groepsruimte. De beroepskracht spreekt de kinderen persoonlijk aan, maar zij luisteren vaak niet en lopen om de
beurt van tafel. De beroepskracht reageert niet op de signalen van de kinderen en gaat door met de kinderen
'verzamelen'. Ze spreekt de kinderen individueel aan dat ze aan de tafel moeten blijven zitten. Als alle kinderen
uiteindelijk zitten, spreekt de beroepskracht de kinderen aan op de regels. Ze benoemt dat de kinderen druk en
onrustig zijn en dat ze dit niet van hen gewend is. Ook voor het naar buiten gaan moeten de kinderen eerst aan
tafel gaan zitten en wachten tot de beroepskracht kinderen aanwijst om hun jas en schoenen aan te trekken. De
kinderen moeten voor het naar buiten gaan een rij vormen. Dit geldt ook voor het naar binnengaan. De kinderen
zijn tijdens deze momenten onrustig en blijven niet wachten, waardoor het proces nog langer duurt. De
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beroepskrachten zijn tijdens het inspectiebezoek voornamelijk bezig met het organiseren, controleren en
aanspreken van de kinderen op wat mag en moet. 
Omdat het te hard gaat regenen besluiten de beroepskrachten met beide groepen een activiteit in de gymzaal te
gaan doen. Alle vierentwintig kinderen moeten op de banken tegen de muur gaan zitten en één voor één mogen
zij zeggen wat ze willen doen. Het duurt erg lang en kinderen praten door elkaar heen, rennen weg of beginnen
elkaar uit te dagen. Elke keer als dit gebeurt wachten de beroepskrachten, spreken zij de kinderen aan en zeggen
ze dat zij alle tijd hebben en het van de speeltijd van de kinderen afgaat. Ook hier is sprake van een onrustige
sfeer. 
Dit is besproken met de leidinggevende. Zij verklaart dat de onrust in de groepen bekend is. Vanaf oktober 2017
zullen de kinderen daarom in horizontale groepen worden opgevangen. Ook zullen meer georganiseerde
sportactiviteiten worden gedaan, zodat de kinderen hun energie na een schooldag beter kwijt kunnen. 

Ontwikkeling sociale competenties en overdracht normen en waarden 
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar zijn beschikbaar als hulp als
de kinderen er samen niet uitkomen. Zo ontstaat een conflict als twee kinderen met dezelfde auto willen spelen.
De beroepskracht ziet dit en grijpt in, vraagt om de auto en vraagt aan beide kinderen hoe zij dit probleem
zouden kunnen oplossen. Als een derde kind een idee oppert, wordt hiernaar geluisterd. Uiteindelijk komen zij
overeen dat zij om de beurt met de auto mogen spelen. De beroepskracht leert de kinderen op deze manier
behulpzame gebruiken bij het oplossen van conflicten aan. 
De afspraken die gelden op de buitenschoolse opvang hangen op de kast in de groepsruimte. Zo staat onder
andere beschreven dat zij niet rennen in de groep, dat zij respectvol met elkaar omgaan en dat zij hun vinger
opsteken als ze iets willen vragen of zeggen. Kinderen worden hier door de beroepskracht op gewezen als zij
tijdens de dagbespreking door haar heen praten.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de leidinggevende 
- Pedagogisch beleidsplan, versie 2017-2018, ontvangen op 26 september 2017 
- Observaties in de groepen tussen 15.15 en 17.30 uur 
- Inspectieonderzoek

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen.)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 lid 3 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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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 niet ouder is dan twee jaar. Deze beoordeling is
gebaseerd op de afschriften van de verklaringen omtrent het gedrag van de uitzendkrachten die dagelijks worden
ingezet op de buitenschoolse opvang.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op de afschriften van de diploma's
van de uitzendkrachten die dagelijks worden ingezet op de buitenschoolse opvang.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang bestaat uit twee verticale basisgroepen, namelijk Zeesterren en Zee-piraten. In beide
groepen worden maximaal twintig kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar opgevangen. 
Op woensdag, vrijdag en tijdens de schoolvakanties worden de groepen opgevangen op de BSO van dezelfde
houder aan de Sieg Vaz Diasstraat. Voor de opvang op deze locatie geldt een aparte plaatsingsovereenkomst.
Vanaf eind september 2017 zullen op vrijdag structureel meer kinderen worden opgevangen en zullen de groepen
op hun eigen locatie worden opgevangen. De leidinggevende vertelt dat de kinderen vanaf oktober 2017 in
horizontale groepen zullen worden opgevangen. Hiervoor is een adviesaanvraag bij de oudercommissie gedaan,
die is goedgekeurd. 

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.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden onvoldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Zee-piraten worden namelijk veertien kinderen opgevangen door één
beroepskracht. Hier hadden twee beroepskrachten ingezet moeten worden. De leidinggevende verklaart dat
vanwege ziekte van meerdere beroepskrachten geen interne vervanging geregeld kon worden en dat bij het
uitzendbureau eveneens niet op tijd vervanging geregeld kon worden. In de groep Zeesterren worden op de dag
van het inspectiebezoek tien kinderen opgevangen door één beroepskracht. Dit is voldoende. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 19 juni tot en met 13 september 2017 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode op meerdere dagen
onvoldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. Op 19 juni 2017, 26 juni 2017
en 13 juli 2017 zijn in de groep Zeesterren elf kinderen opgevangen door één beroepskracht. Hier hadden twee
beroepskrachten ingezet moeten worden. 

De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: van 13.45 of 14.30 uur tot 18.30 uur. Tijdens
schooldagen wordt niet gepauzeerd. Gedurende de vakantieperiodes is de BSO geopend van 7.30 tot 18.30 uur
en zijn de beroepskrachten werkzaam van 7.30 tot 17.00 uur, van 8.15 tot 17.45 uur en van 9.00 tot 18.30
uur. De beroepskrachten pauzeren dan dertig minuten tussen 13.00 en 15.00 uur. De haaltijden van de kinderen
worden bijgehouden op de presentielijsten. Met deze werktijden wordt redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving
omtrent het afwijken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat er te allen tijde door minimaal twee beroepskrachten wordt geopend en afgesloten. In het geval
van calamiteiten kunnen de beroepskrachten een beroep doen op 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 en waarop een beroep gedaan kan worden.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

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.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub d Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 lid 3 sub b Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 lid 4 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties 
- Overzicht inzet beroepskrachten van 19 juni tot en met 13 september 2017, ontvangen op 26 september 2017
- Presentielijsten van 19 juni tot en met 13 september 2017, ontvangen op 26 september 2017 
- Pedagogisch beleidsplan, versie schooljaar 2017-2018, ontvangen op 26 september 2017
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft op 26 september 2017 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid met behulp van de
digitale Risicomonitor uitgevoerd. In de risico-inventarisatie veiligheid zijn de kansen op de veiligheidsrisico's voor
alle voor kinderen toegankelijke ruimtes, waaronder de entree, de keuken, de groepsruimtes, de gymzaal en de
sanitaire ruimte ingeschat. 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 de protocollen veiligheid en gezondheid van BSO De Kleine Zeester. Deze protocollen zijn
beschikbaar voor de beroepskrachten in een map op de locatie. 

De uitgevoerde risico-inventarisaties worden met de beroepskrachten besproken in een werkoverleg. Ook de
belangrijkste onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid komen hierbij aan de orde. Tijdens elk
werkoverleg, dat elke eerste maandag van de maand plaatsvindt, wordt een deel van het protocol veiligheid en
gezondheid met de beroepskrachten besproken. 

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 het buiten spelen. Op het gebied van de gezondheidsrisico's is gelet op de kennis en naleving van
de werkafspraken over het binnenmilieu. Hieronder worden beide onderwerpen kort afzonderlijk beschreven. 

Buiten spelen 
Over het buiten spelen zijn afspraken gemaakt met de kinderen, die terug te vinden zijn in de bijlage 'Afspraken
buiten spelen' in het protocol 'Veiligheid'. Hierin staat beschreven dat de kinderen altijd onder toezicht naar buiten
gaan. De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het schoolplein, waar onder andere een klimtoestel en een
tafeltennistafel staan. Ook is buiten het hek een voetbalveld aanwezig, waar ook gebruik van kan worden
gemaakt. Hierover staat beschreven dat er extra toezicht op is omdat het niet binnen de hekken ligt. De kinderen
dienen hesjes te dragen. Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het
beleid en dit in de praktijk uitvoeren. Als de kinderen naar buiten gaan, dragen zij allemaal een hesje en de
beroepskrachten staan verdeeld over het schoolplein opgesteld. Zij spreken kinderen aan op geldende afspraken
als ze op de tafeltennistafel gaan staan. Als het te hard regent wordt een rij gevormd om naar binnen te gaan en
worden alle kinderen geteld. In het 'Onderhoudsplan buitenruimte' staat onder andere dat bij nat weer het
speeltoestel op gladde treden en handvatten wordt gecontroleerd. De beroepskrachten controleren tijdens het
inspectiebezoek of er gladde gedeelten zijn en herinneren kinderen eraan dat zij voorzichtig moeten zijn op het
klimtoestel. 

Binnenmilieu 
De werkafspraken met betrekking tot het binnenmilieu staan beschreven in het 'beleid luchtkwaliteit en
binnenmilieu' en het 'beleid m.b.t. de ventilatie/het binnenklimaat'. Hierin staat onder andere beschreven dat de
CO2-waarde onder de 1000 parts per million (ppm) gehouden dient te worden en dat in de groepsruimte ramen
opengezet worden voordat de kinderen aanwezig zijn. 
Tijdens het inspectiebezoek is de CO2-waarde in de groepsruimtes door de toezichthouder gemeten. De CO2-
waarde is een indicatie voor een al dan niet gezond binnenmilieu door ventileren/luchten. Het RIVM (Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu) geeft hierbij het advies dat de CO2-waarde lager dient te zijn dan 1000 ppm, het
liefst lager dan 800 ppm. Tijdens het inspectiebezoek is de CO2-waarde in de groepsruimtes tussen de 800 en
900 ppm, dit is conform het beleid van de locatie. 
Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van de maatregelen omtrent een
gezond binnenmilieu en dat zij hier in de praktijk naar handelen. Zo zetten zij de deuren open en staan ramen
standaard open.

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

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. De meldcode wordt minimaal twee keer per jaar
met de beroepskrachten besproken tijdens een werkoverleg. Zowel in februari en april 2017 is tijdens een
studiedag de meldcode uitgebreid besproken. 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. Tevens zijn de directeur en leidinggevende aandachtsfunctionaris
en zijn ze beschikbaar voor vragen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende 
- Protocol veiligheid, versie 2017-2018, ontvangen op 26 september 2017 
- Afspraken buitenruimte, versie 2017-2018, ontvangen op 26 september 2017 
- Onderhoudsplan buitenruimte, versie 2017-2018, ontvangen op 26 september 2017 
- Beleid m.b.t. de ventilatie/het binnenklimaat, versie 2.0, 2017-2018, ontvangen op 26 september 2017 
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- Beleid m.b.t. de ventilatie/het binnenklimaat, versie 2.0, 2017-2018, ontvangen op 26 september 2017 
- Beleid luchtkwaliteit en binnenmilieu, versie 2.0, 2017-2018, ontvangen op 26 september 2017 
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, ingezien op de locatie 
- Pedagogisch beleidsplan, versie 2017-2018, ontvangen op 26 september 2017 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De BSO is gevestigd in basisschool Veerkracht. Binnen deze school zijn meerdere ruimtes voor de kinderen
beschikbaar, waaronder de groepsruimte en de gymzaal. In het vorig jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 4 februari
2016 is reeds beoordeeld dat de ruimtes geschikt zijn voor de opvang van de veertig kinderen waarmee de BSO
geregistreerd is. 

De groepsruimte is in tweeën gedeeld door middel van hoge kasten, waardoor twee groepsruimtes zijn
gecreëerd. Een van de ruimtes wordt gedeeld met een voorschool van dezelfde houder. De ruimtes zijn passend
voor de leeftijd van de kinderen ingericht. Beide ruimtes hebben een bouwhoek en een lees-/chillhoek. In de
ruimte die gedeeld wordt met de voorschool staan twee lage tafels en een hoge tafel met banken voor de BSO.
Er staan diverse kasten met onder andere puzzels en gezelschapsspelletjes. Verder is er voldoende speelmateriaal
beschikbaar, zoals blokken, knutselmateriaal en verkleedkleren.

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

Gebruikte bronnen:
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 4 februari 2016 
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over alle vereiste onderwerpen door middel van een nieuwsbrief en via de
website www.dekleinezeester.nl. Tevens heeft de houder op de website een link geplaatst die uitkomt bij de
inspectierapporten. Ook worden ouders via de website geïnformeerd over de klachtenregeling en de aansluiting bij
de geschillencommissie. 

Oudercommissie
De houder heeft geen oudercommissie ingesteld, maar aangezien er minder dan vijftig kinderen geplaatst zijn, is
de houder hiertoe niet verplicht. De houder spant zich wel in om een oudercommissie in te stellen door middel van
nieuwsbrieven, het persoonlijk benaderen van ouders via de e-mail en door ouders tijdens intakegesprekken te
wijzen op de oudercommissie. De houder betrekt ouders middels alternatieve ouderraadpleging bij de vereiste
adviesonderwerpen, door een oproep in de nieuwsbrief te plaatsen of door ouders te benaderen voor advisering.
Met bovenstaande maatregelen voldoet de houder aan de voorwaarden ten aanzien van de oudercommissie.

Klachten en geschillen
De houder heeft een interne klachtenregeling ingesteld, die geplaatst is op de website van de organisatie. Voor
deze regeling is gebruikgemaakt 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:
- Gesprek met de leidinggevende d.d. 4 oktober 2017 
- Klachtenreglement De kleine zeester schooljaar 2017-2018, ontvangen op 26 september 2017 
- Website www.dekleinezeester.nl (geraadpleegd op 3 oktober 2017) 
- Website www.degeschillencommissie.nl (geraadpleegd op 3 oktober 2017) 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende
visie op de omgang met kinderen is beschreven.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de (spel)activiteiten
die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe beroepskrachten bij
hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de
beroepskracht-kindratio.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het beleid ten
aanzien van het gebruik maken 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 vanaf 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 bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang van de
werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee jaar. De
actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de
meest actuele verklaring omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in basisgroepen.
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
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Veiligheid en gezondheid
 

 

Accommodatie en inrichting

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 kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen ten
hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet 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 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 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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval
zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen 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 vastgesteld die ten minste de volgende elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik ervan.
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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 vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 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.
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze 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

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de ouders
aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid, 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang.

Klachten en geschillen

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 afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening bij de houder afhandelt; 
- 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 zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het
daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder.
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
KvK-vestigingsnummer : 000033290539
Website : http://www.dekleinezeester.nl
Aantal kindplaatsen : 40
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : 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. E. Matthijs, MSc.

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 14-09-2017
Opstellen concept inspectierapport : 19-10-2017
Zienswijze houder : 10-11-2017
Vaststellen inspectierapport : 10-11-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 13-11-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 13-11-2017

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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