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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 4 maart 2019 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd jaarlijks
onderzoek uitgevoerd. 

In dit onderzoek zijn op grond van het risicoprofiel de belangrijkste kwaliteitseisen onderzocht, namelijk de
kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan (de inzet van) het personeel, de
stabiliteitseisen, het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de uitvoering daarvan, de accommodatie en het
ouderrecht. Op deze locatie wordt voorschoolse educatie (VE) aangeboden. Daarom is ook de Amsterdamse
basiskwaliteit VVE van de locatie in kaart gebracht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het
rapport vermeld. 

De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten aan te
leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder binnen de onderzoekstermijn ontvangen en beoordeeld in het
onderzoek.

Beschouwing
Organisatie 
Kidz & Friends is een organisatie die bestaat uit twee kinderdagverblijven. Deze staan beide onder leiding van drie
directieleden. Alle directieleden fungeren als leidinggevenden. 

De organisatie heeft voor het opstellen en wijzigen van het beleid van de organisatie met betrekking tot nieuwe
wet- en regelgeving de hulp van een extern adviseur ingeschakeld. Deze adviseur is tevens verantwoordelijk voor
het coachen van de beroepskrachten. 

Op beide vestigingen wordt sinds respectievelijk april 2015 en augustus 2015 op de peutergroepen voorschoolse
educatie (VE) aangeboden en wordt gewerkt met het programma Piramide. 

Locatie 
De vestiging Hogevecht bestaat uit drie groepen: babygroep 'Dombo', dreumesgroep 'Horton' en peutergroep
'Tantor' waar voorschoolse educatie wordt aangeboden. De groepen bevinden zich op de begane grond. Op de
eerste etage is een buitenschoolse opvang van een andere houder gevestigd. Op de drie groepen werkt een vast
team van beroepskrachten. In het team hebben sinds de laatste jaarlijkse inspectie nauwelijks wisselingen
plaatsgevonden. De leidinggevende, die zich bezighoudt met de dagelijkse aansturing van de vestigingen, werkt op
het kantoor op de eerste etage van deze locatie. De leidinggevende is, wanneer deze op de andere vestiging
werkt, telefonisch bereikbaar voor de beroepskrachten.

Huidig onderzoek
In dit onderzoek wordt aan alle voorwaarden voldaan.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Daarnaast is specifiek voor deze
locatie een aanvullend plan opgesteld. De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is observeerbaar en duidelijk
beschreven. Over het waarborgen van de emotionele veiligheid, het stimuleren van de sociale en persoonlijke
competenties en de overdracht van normen en waarden is onder andere beschreven dat beroepskrachten
emoties van het kind benoemen, structuur bieden en de zelfstandigheid van het kind bevorderen door hen
bijvoorbeeld vanaf 1 jaar zelf met een lepel te laten eten.

De houder draagt er middels maandelijks teamoverleg zorg voor dat de beroepskrachten onderdelen van het
pedagogisch beleid en veiligheids- en gezondheidsbeleid bespreken; zij worden begeleid door een extern adviseur. 

Kidz & Friends gebruikt het kindvolgsysteem KIJK! om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. De registraties
vinden tweemaal per jaar plaats, namelijk in januari en juli van ieder jaar. Met toestemming van de ouders wordt
de informatie over de ontwikkeling van het kind gedeeld met de basisschool of buitenschoolse opvang. Wanneer
bijzonderheden worden gesignaleerd kunnen ouders worden doorverwezen naar passende instanties.

De werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen is opgenomen in het beleidsplan.
Daarnaast is opgenomen op welke tijden kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio en op welke
tijden hier in elk geval niet van wordt afgeweken.

De kinderen kunnen de stamgroepsruimte verlaten bij activiteiten zoals buiten spelen, een bezoek aan een
nabijgelegen speelplaats of uitstapjes buiten de directe omgeving van het kindercentrum. De organisatie van deze
activiteiten is vastgelegd in verschillende protocollen en het pedagogisch werkplan. 

Tot slot worden de taken die stagiairs kunnen uitvoeren concreet beschreven, waarbij ook rekening wordt
gehouden met het opleidingsjaar waarin de stagiair zich bevindt. De wijze waarop de stagiairs worden begeleid
is eveneens opgenomen in het beleid.

Pedagogische praktijk
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observaties tijdens de kring en
het buiten spelen. Op basis van deze observaties blijkt dat de beroepskrachten gedurende het inspectiebezoek
voldoende uitvoering geven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang. 

Op de stamgroep Tantor waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, starten de kinderen in de kring.
Wanneer alle kinderen in de kring zitten, doet één van de beroepskrachten de hand omhoog, kijkt de kinderen aan
en herinnert hen aan de regel door te vragen wat het gebaar betekent. De kinderen roepen: 'stil!'. Hieruit blijkt dat
er aandacht is voor het overbrengen van normen en waarden. Hierna worden twee liedjes gezongen om iedereen
welkom te heten. Om de kinderen blijvend te laten opletten en mee te laten doen, is de beroepskracht af en toe
stil of zegt dat ze alleen zingt. Hiermee trekt ze de aandacht van de kinderen en zingt de hele groep weer mee.
Na het zingen wordt de kinderen gevraagd wat ze gisteren in de kring hebben gedaan. De kinderen worden
hierdoor gestimuleerd om na te denken over de activiteit van gisteren en dit te verwoorden. De beroepskracht
licht toe waarom ze dit graag wil weten. Er zijn namelijk kinderen in de kring die er gisteren niet waren. Het thema
is kleding en enkele kinderen wordt gevraagd om op te staan en aan de rest van de kinderen te vertellen wat ze
aan hebben. Soms wijst een beroepskracht een kledingstuk bij een kind aan en vraagt aan de groep welk
kledingstuk dit is. Woorden als trui, maillot, onderbroek en jurk komen aan de orde, maar ook de afbeeldingen
van kledingstukken worden besproken. Met het zingen van liedjes en de activiteit omtrent het thema kleding is
aandacht voor taalverrijking. Na de activiteit bespreekt de groep de dagindeling aan de hand van dagritmekaarten
wat bijdraagt aan de voorspelbaarheid. Daarna zetten de kinderen zelf de krukken weg voordat ze aan tafel gaan
voor het eten. 

In de babygroep Dombo heerst een rustige sfeer; enkele kinderen worden net uit bed gehaald en verschoond,
andere kinderen kruipen door de ruimte of zitten aan tafel om pap te eten. Een van de beroepskrachten vertelt
dat ze onlangs de training oog voor interactie heeft gevolgd en zegt dat ze er bewust voor heeft gekozen om de
kinderen zelf hun pap te laten eten. De kinderen gebruiken de lepel, maar gebruiken ook hun handen tijdens het
eten van de pap. Af en toe biedt de beroepskracht een helpende hand, maar geeft de kinderen de ruimte om zelf
te ontdekken en te proberen. Ook de andere beroepskrachten gaan op een gepaste manier om met de
afhankelijkheid van de kinderen. Zij verwoorden hun handelingen en stemmen hun gedrag op de reactie van de
baby's af. 

Tijdens het buiten spelen blijkt dat ook op de dreumesgroep Horton een emotioneel veilig klimaat wordt geboden.
Wanneer een kind huilt, gaat een beroepskracht op ooghoogte in gesprek met het kind en stelt het gerust. Ook
gaan de beroepskrachten in op de verhalen van kinderen die een gesprek starten en is er aandacht voor kinderen
die wat 'verloren' rondlopen.
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Voorschoolse educatie
In het pedagogisch beleidsplan wordt een concrete beschrijving gegeven van de visie en de daarmee
corresponderende activiteiten die worden aangeboden. Daarnaast wordt per ontwikkelingsgebied omschreven hoe
de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd. De ontwikkeling van het kind wordt gemonitord middels het
kindvolgsysteem KIJK! en naar aanleiding van de observaties wordt het aanbod aangepast aan de behoeftes van
het kind. Tevens staat concreet beschreven hoe de overdracht naar de vroegschoolse educatie
plaatsvindt. De wijze waarop vorm is gegeven aan de inrichting en het materiaal ten aanzien van voorschoolse
educatie en hoe ouders worden betrokken bij de stimulering en ontwikkeling van het kind zijn ook opgenomen in
het beleid. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse
educatie wordt vormgegeven.

Op de voorschool wordt gebruikgemaakt van het VVE-programma Piramide en wordt uitvoering gegeven aan het
pedagogisch beleidsplan. De voorschoolse educatie wordt vijf dagen per week gedurende de dag aangeboden
tussen 9.00 en 12.30 uur en tussen 14.00 en 16.30 uur.

Dagelijks worden maximaal zestien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 

De drie vaste beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig VVE-certificaat en één beroepskracht heeft
daarnaast een programmaspecifieke koptraining gevolgd. Zij voldoen allen aan de taalnorm.

Beroepskrachten worden jaarlijks bijgeschoold op de studiedag. Enkele beroepskrachten hebben onlangs de KIJK-
training en de training oog voor interactie gevolgd. Een van de beroepskrachten die op beide vestigingen van Kidz
& Friends werkt, is tevens de hbo'er op de groep.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Pedagogisch beleidsplan, versie februari 2019, ontvangen op 15 maart 2019
- Pedagogisch werkplan, versie 1.1, ontvangen op 15 maart 2019
- Scholingsplan 2019, versie 1, ontvangen op 15 maart 2019
- Afschriften VVE-certificaten, reeds in bezit van de GGD
- Afschriften kwalificaties taalnorm, reeds in bezit van de GGD en ontvangen op 28 maart 2019
- Observatie op alle groepen tussen 9.10 en 11.30 uur
- Notulen groot VVE overleg 22 mei 2018 en e-mailbericht groot VVE overleg april 2019, ontvangen op 15 maart
2019
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die werken bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag, staan
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder. Deze beoordeling is
gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is
getreden, waaronder beroepskrachten en stagiairs. 

Er is één stagiair wiens stage op 6 november 2018 is aangevangen en die pas op 13 november 2018 aan de
houder is gekoppeld. De koppeling dient plaats te vinden voor aanvang van de werkzaamheden. De
leidinggevende verklaart dat de koppeling altijd één dag voordat de stagiair of beroepskracht wordt ingezet
plaatsvindt en dat de genoemde datum in de overeenkomst niet leidend is voor de inzet.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
De beroepskrachten die werken bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat
sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

De organisatie zet een extern adviseur in als pedagogisch beleidsmedewerker. Deze persoon beschikt over een
voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de cao Kinderopvang en Sociaal Werk.

De stagiairs die op de locatie werken, worden boventallig ingezet.

Aantal beroepskrachten
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. 
- In de peutergroep Tantor worden namelijk dertien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten;
- in de dreumesgroep Horton worden veertien kinderen opgevangen door drie beroepskrachten; 
- in de babygroep Dombo worden negen kinderen opgevangen door vier beroepskrachten.

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 11 februari tot en met 5 maart 2019 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen.

Tussen 7.00 en 8.00 uur is in het kindercentrum een beroepskracht alleen aanwezig. Gedurende deze periode is
ook de groepshulp in het pand aanwezig. Indien onverhoopt toch een beroepskracht alleen in het kindercentrum
aanwezig is, is een achterwachtregeling van kracht. De beroepskrachten zijn hiervan op de hoogte.

Wel blijkt uit de opgevraagde roosters en presentielijsten dat op sommige dagen wordt afgeweken van de
beroepskracht-kindratio op andere tijden dan opgenomen in het pedagogisch werkplan. In het werkplan is
namelijk opgenomen dat 's ochtends niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Op de dag van het
inspectiebezoek blijkt dat al tien kinderen aanwezig waren op de peutergroep Tantor, toen om 8.45 uur de
tweede beroepskracht aan de dienst begon. Drie kinderen zijn gebracht om 8.35 uur. Daarmee is tien minuten
afgeweken van de beroepskracht-kindratio buiten de tijden zoals omschreven in het pedagogisch werkplan. Ook
op dinsdag 26 en woensdag 27 februari 2019 wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio tussen 8.40 en
8.45 uur. Op die dagen zijn vóór 8.45 uur respectievelijk elf en negen kinderen aanwezig met één beroepskracht. 

De leidinggevende verklaart dat gedurende de ochtend voldoende beroepskrachten aanwezig zijn en een
beroepskracht van de dreumesgroep Horton aanwezig is om op de peutergroep Tantor aan de drie-uursregeling
te voldoen. Hierbij is bij de inzet van een beroepskracht op deze groep gedurende 45 minuten (van 8.00 tot 8.45
uur) zelfs rekening gehouden met de kwalificatie voor voorschoolse educatie. Op basis van de steekproef zoals
hierboven genoemd en op basis van enkele andere onderzochte dagen (11, 12 en 14 februari 2019), blijkt dat
gedurende de ochtend op de dreumesgroep Horton wel wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio en dus
geen sprake lijkt van afwijken met betrekking tot de beroepskracht-kindratio op beide groepen. Uit de steekproef
blijkt dat op de babygroep Dombo ook niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio buiten de tijden
zoals opgenomen in het werkplan.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Een extern persoon is aangesteld als pedagogisch beleidsmedewerker door middel van een abonnement dat de
houder heeft afgesloten bij een externe organisatie. In het document 'Coach-abonnement' is informatie
opgenomen over de verdeling van de uren ten aanzien van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. In
juni 2019 en oktober 2019 zal de verdeling van de uren worden geëvalueerd. 

Per maand staat beschreven wat de taken van de beleidsmedewerker zullen zijn. De inventarisatie van de
benodigde coaching zal binnenkort starten.

De ouders zijn middels de nieuwsbrief geïnformeerd over de coaching. Ook is de oudercommissie tijdens een
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vergadering over het nieuwe beleid op de hoogte gesteld. De leidinggevende verklaart dat het beleid ter inzage op
de locatie ligt. De beroepskrachten zijn tijdens het teamoverleg geïnformeerd en hebben het document
ontvangen.

Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook coaching heeft gekregen, kan tijdens het huidige
inspectieonderzoek nog niet worden beoordeeld omdat de houder gedurende heel 2019 de tijd heeft voor de
implementatie van de nieuwe wetgeving wordt de voorwaarde met betrekking tot de inzet van de pedagogisch
beleidsmedewerkers in het huidige onderzoek niet beoordeeld.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er zijn drie stamgroepen: 

Dombo, voor maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar.
Horton, voor maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 3 jaar.
Tantor, voor maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Tijdens de intake worden ouders op de hoogte gesteld van de stamgroep waarin hun kind zal worden opgevangen
en de vaste beroepskrachten die het kind krijgt toegewezen. Tevens hangt in de stamgroepsruimte een bord met
de namen van de beroepskrachten die dagelijks op de groep werkzaam zijn.

Ieder kind is geplaatst in één van de vaste stamgroepen, en alle kinderen worden dagelijks in groepen
opgevangen. Kinderen worden niet opgevangen in een tweede stamgroep indien er extra opvangdagen worden
aangeboden. 
Alle kinderen worden elke ochtend tussen 7.00 en 8.00 uur op de babygroep opgevangen, waarna zij naar hun
eigen stamgroepsruimte gaan. Dit gebeurt om gedurende de gehele opvangtijd stabiliteit te kunnen bieden aan de
baby's. Wanneer de kinderen naar hun eigen stamgroepsruimte gaan, is altijd een vaste beroepskracht aanwezig
om de stabiliteit verder te kunnen waarborgen.

Uit de opgevraagde roosters en presentielijsten van de periode 11 februari tot en met 5 maart 2019 blijkt dat aan
kinderen in de leeftijd tot 1 jaar ten hoogste twee vaste beroepskrachten worden toegewezen en aan kinderen in
de leeftijd ouder dan 1 jaar maximaal drie vaste beroepskrachten worden toegewezen, waarvan per dag minimaal
één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van het kind. 

Tot slot is aan elk kind een mentor toegewezen die als aanspreekpunt dient voor ouders met betrekking tot de
ontwikkeling van hun kind. Tweemaal per jaar wordt de ontwikkeling van het kind met de ouders besproken.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Telefoongesprek leidinggevende d.d. 29 maart 2019
- Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 22 maart 2019 
- Afschriften beroepskwalificaties beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker, ontvangen op 15 maart
2019
- Bewijs abonnement op coaching, ontvangen op 15 maart 2019
- BPV stagiairs, ontvangen op 15 maart 2019
- Overzicht inzet beroepskrachten 11 februari tot en met 5 maart 2019, ontvangen op 15 maart 2019
- Presentielijsten groepen Tantor, Horton en Dombo 11 februari tot en met 5 maart 2019, ingezien op locatie en
ontvangen op 15 maart 2019
- Nieuwsbrief februari 2019, ontvangen op 15 maart 2019
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is opgenomen op welke wijze de houder er zorg voor draagt dat de
beroepskrachten betrokken worden bij het continue proces van vormen, implementeren, evalueren en
actualiseren van het beleid: onder andere door middel van maandelijkse teamvergaderingen en twee studiedagen
per jaar. Daarnaast is beschreven hoe de houder er zorg voor draagt dat het beleid actueel blijft en alle
betrokkenen op de hoogte worden gesteld van het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid. Zo is er een
jaarplanning opgesteld voor het bespreken en actualiseren van het beleid, worden betrokkenen middels een
informatiebrief op de hoogte gesteld over beleidswijzigingen en kan het beleid altijd digitaal opgevraagd worden.

In het beleid worden de grote risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid beschreven. Hierbij worden
maatregelen beschreven die zijn of worden genomen om de risico's te reduceren. Ook is opgenomen wat wordt
verstaan onder kleine risico's en hoe kinderen wordt geleerd hiermee om te gaan. In de bijlage van het beleid
bevindt zich een overzicht met afspraken die met de kinderen worden gemaakt. Tevens wordt aandacht besteed
aan grensoverschrijdend gedrag en welke maatregelen worden genomen om dit te voorkomen, waaronder een
beschrijving van het vierogenprincipe.

Daarnaast is opgenomen dat wanneer slechts één medewerker aanwezig is in het kindercentrum, er niet wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio en er een achterwachtregeling is ingesteld: namelijk de houders die
vlakbij het kindercentrum wonen. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de achterwachtregeling. 

Tot slot blijkt dat gedurende de onderzochte periode dagelijks, gedurende de hele opvangtijd, een beroepskracht
aanwezig is geweest met een geldige kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van speerpunten. Op het gebied
van veiligheid is aandacht besteed aan vallen en stoten en op het gebied van gezondheid is aandacht besteed
aan de voedselveiligheid en medicatie en allergieën.

Vallen en stoten
In het beleid is opgenomen dat op de groepen wordt gelopen en sloffen kunnen worden gedragen. De
beroepskrachten beamen de afspraak dat er alleen wordt gelopen in de groep en handelen hier ook naar. Buiten
geldt dat regels omtrent het gebruik van speelmateriaal worden herhaald en geven de beroepskrachten aan dat er
altijd toezicht is bij de glijbaan en schommel. Dit laatste was in eerste instantie niet opgenomen in het beleid,
maar is gedurende de onderzoekstermijn onderdeel gemaakt van het beleid.

Voedselveiligheid
De beroepskrachten verklaren dat zij het eten dat 's ochtends door de hulp wordt bereid, enkele uren later
opnieuw opwarmen tot minimaal 75 graden Celsius. In de tussentijd wordt het eten op het aanrecht bewaard. Het
beleid vermeldt dat het eten maximaal twee uur buiten de koelkast wordt bewaard. In de praktijk blijkt dat de
hulp rond 9.15 uur vertrekt en het eten rond 11.30 uur wordt geserveerd, waardoor onduidelijk is of dit beleid
altijd kan worden uitgevoerd. De leidinggevende verklaart dat de hulp tegen het einde van haar shift het eten
bereidt en tussen 9.30 en 9.45 uur vertrekt. Indien het voorkomt dat het eten langer dan twee uur buiten de
koelkast staat, is gedurende de onderzoekstermijn in het beleid opgenomen dat het eten alsnog in de koelkast
wordt gezet. Tevens verklaart de leidinggevende de opties voor het terugkoelen van maaltijden te onderzoeken. 

Medicatie en Allergieën
Ten aanzien van het toedienen van medicijnen verklaren de beroepskrachten dat alle informatie in het kinddossier
vermeld staat, evenals eventuele allergieën. Het toedienen van medicatie gebeurt alleen indien ouders hier vooraf
toestemming voor hebben gegeven. In eerste instantie was hierover geen beleid opgesteld. De houder heeft
binnen de onderzoekstermijn het veiligheids- en gezondheidsbeleid uitgebreid en de leidinggevende verklaart dat
het toestemmingsformulier voor het toedienen van medicatie en een allergieënformulier bij de intake aan ouders
worden overhandigd.

Conclusie
Gedurende de onderzoekstermijn is het beleid aangepast zodat de uitvoering in de praktijk ook in het beleid is
vastgelegd. De houder draagt er zorg voor dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen wordt gewaarborgd
en dat in de toekomst ook conform het beleid wordt gehandeld.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Hiervoor is
gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. In eerste instantie is
de meldcode nog niet volledig organisatiespecifiek gemaakt. Dit is binnen de onderzoekstermijn aangepast en als
voldoende beoordeeld.

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door jaarlijks een training aan te bieden. De
beroepskrachten kunnen niet precies de veranderingen in de meldcode toelichten, maar kunnen wel mogelijke
signalen en te nemen stappen benoemen.

Kidz & Friends - Jaarlijks onderzoek 04-03-2019 8/20



Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- E-mailbericht leidinggevende veiligheid en gezondheid d.d. 28 maart 2019
- Telefoongesprek leidinggevende d.d. 29 maart 2019
- Beleid veiligheid en gezondheid KDV Kidz & Friends Hogevecht, versie 3 en 3.1, ontvangen op 15 en 28 maart
2019
- Protocol kindermishandeling en en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang, versie juni 2018 en
herziene versie, ontvangen op 15 en 28 maart 2019
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
De stamgroepsruimtes zijn passend voor de leeftijd van de kinderen ingericht. Op de babygroep staat een
ballenbak en is voldoende los materiaal aanwezig ter bevordering van onder andere de motorische ontwikkeling
van het kind. Op zowel de dreumes- als de peutergroep zijn hoeken gecreëerd, waaronder een keukenhoek, een
leeshoek en een bouwhoek. Tevens is voldoende los speelmateriaal aanwezig, waaronder puzzels, boeken en
knutselspullen.

Buitenruimte
Ook de buitenruimte is passend ingericht. Hier zijn een schommel, glijbaan, fietsjes en ballen aanwezig.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

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

Gebruikte bronnen:
- Overzicht leden oudercommissie d.d. 15 maart 2019
- Verslag vergadering oudercommissie d.d. 26 november 2018
- Inspectieonderzoek

Kidz & Friends - Jaarlijks onderzoek 04-03-2019 11/20



Randvoorwaarden voorschoolse educatie

Aanbod en deelname
Het aantal doelgroepkinderen bedraagt meer dan 50%. Verspreid over vijf dagdelen wordt minimaal vijftien uur
voorschoolse educatie aangeboden aan de doelgroepkinderen. Ieder kind neemt, verdeeld over twee dagen per
week, ten minste tien uur per week deel aan de voorschoolse educatie.

Registratie in EL-VVE
Alle kinderen zijn geregistreerd in EL-VVE. De gegevens uit EL-VVE zijn actueel, en de gegevens worden minimaal
maandelijks bijgewerkt.

Pedagogisch-didactisch klimaat op de voorschool
Op de voorschool wordt gewerkt met het VVE-programma Piramide. De ontwikkeling van de kinderen wordt
gevolgd met behulp van het kindvolgsysteem KIJK! Er wordt een gedifferentieerd beredeneerd aanbod geboden
aan de kinderen. Er wordt opbrengstgericht gewerkt. Dit blijkt uit de activiteiten die dagelijks worden aangeboden
vanuit het programma Piramide en de aanvullende activiteiten, zoals muziekles, yoga en natuurlessen.

De beroepskrachten zijn op de hoogte van de zorgstructuur en zijn in staat tot vroegsignalering van
zorgbehoeften van kinderen.

Gemeentelijke basiskwaliteit beroepskrachten voorschoolse educatie
Medewerkers zijn minimaal startbekwaam en er wordt gewerkt vanuit het 'Profiel Jonge-Kindvoorziening'. Eén
van de beroepskrachten is tevens hbo'er in de voorschool. 

Op het gebied van de schriftelijke taalbeheersing zijn de beroepskrachten minimaal startbekwaam.

Ouderbetrokkenheid
Het ouderbeleid voorschoolse educatie, zoals dat is opgesteld in het pedagogisch beleidsplan, draagt bij aan het
realiseren van de door de gemeente geformuleerde doelen voor ouderbetrokkenheid binnen VVE.

Overdracht naar basisschool
De voorschool en basisschool De Achtsprong werken vanuit één visie. Binnenkort zal weer een groot overleg
plaatsvinden met de basisschool en de voorschool die in hetzelfde pand gevestigd is. 

In de praktijk blijkt dat kinderen ook doorstromen naar andere basisscholen. Samenwerking met de omliggende
basisscholen en voorscholen wordt gezocht door middel van deelname aan het coördinatorenoverleg dat
georganiseerd wordt door de gemeentelijke accounthouder VVE. 

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Observaties tijdens het inspectiebezoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Uitdraai EL-VVE d.d. 14 maart 2019, ontvangen op 15 maart 2019
- Plaatsingslijst, ontvangen op 15 maart 2019
- Afschriften VVE-certificaten, reeds in bezit van de GGD
- Afschriften kwalificaties taalnorm, reeds in bezit van de GGD en ontvangen op 28 maart 2019
- Pedagogisch beleidsplan, versie februari 2019, ontvangen op 15 maart 2019
- Notulen samenwerking voor- en vroegschool d.d. 22 mei 2018
- E-mailwisseling afspraak groot overleg 2019 d.d. 14 maart 2019
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

 

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum draagt er zorg
voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van
het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en
de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school
bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het
kind naar de buitenschoolse opvang; 
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden
doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden waarop er
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de
tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De
afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist
is, kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de organisatie
van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken die
beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij
hierbij worden begeleid.

Pedagogische praktijk

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een kindercentrum er in ieder
geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van
kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van
kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve
vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden
bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden
en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in
de maatschappij.

Voorschoolse educatie

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch
beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de
voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten.
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch
beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt
gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch
beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en
de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd.
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch
beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren
van de ontwikkeling van kinderen.
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch
beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een passende ruimte waarin
voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie
beschikbaar wordt gesteld.
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch
beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke
aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar
vroegschoolse educatie.
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Personeel en groepen
 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering aan het
pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie betreft, evalueert de
uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten
minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en
de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen.
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg voor dat de
beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao
Sociaal Werk.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten keuzedeel dat is gericht
op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten minste kennis en vaardigheden omvat
met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek
en sociaal-emotionele ontwikkeling, 
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van voorschoolse
educatie, 
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een
zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al onderdeel zijn van
de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. (art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 sub a Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de beroepsopleiding omvat,
maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie
als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen
Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks voor elke locatie
voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en
vaardigheden (als genoemd inh het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de
beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo
nodig bij.
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende
wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: a. de houder of voorgenomen houder van een
kindercentrum; b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een onderneming
waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; c. de personen die op
basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn
op de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; d. de
personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die
worden opgevangen; e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is
gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of
zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. Voor zover het natuurlijke personen betreft is
eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van de wet
genoemde personen inclusief hemzelf.
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het personenregister
kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals
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Veiligheid en gezondheid
 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

Aantal beroepskrachten

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat wordt
opgevangen, met dien verstande dat: 
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het Besluit kwaliteit kinderopvang en
de daarbij behorende rekenregels; 
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep verlaten, dit niet
leidt tot een verlaging van het totaal aantal minimaal op of, indien de activiteit buiten het kindercentrum
plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten opzichte van de situatie direct
voorafgaand aan de activiteit.
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten
minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal beroepskrachten ingezet.
Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang er toe leidt dat in
het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch
bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. 
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het
telefoonnummer van deze persoon.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één stamgroep. De
maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a van het Besluit kwaliteit
kinderopvang. 
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en
welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn toegewezen.
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan
per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte
van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie
vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per
dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte van
de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste vier
vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder.
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt de
ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen
over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of een
streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt. (art 1.55 lid
1 Wet kinderopvang) 
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen
in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum
vastgestelde gedragscode.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er
in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder van een
kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een
continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke
maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s met
grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de
handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert dat een
beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij
gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt
geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn
en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en
gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag. 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder van een
kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan
inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de
Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs
aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De door de houder voor het personeel
vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het personeel met
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk
geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen of sprake is van dusdanig
ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is
aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van het stappenplan,
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet
doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis en
vaardigheden van personeel vereisen; 
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het vertrouwelijk
karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de
volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader , bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
e. het beslissen over: 
- het doen van een melding, en 
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Eisen aan ruimtes

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig,
toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Oudercommissie

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van een
kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een
oudercommissie in te stellen.

Aanbod en deelname

Ieder kind wordt in de gelegenheid gesteld om vijftien uur voorschoolse educatie te volgen, verspreid over
minimaal drie dagen. Indien de locatie meer dan 40 weken per jaar geopend is dan kan het gemiddelde aantal
uren openstelling per week verlaagd worden, mits er minimaal een aanbod is van 600 uur op jaarbasis.
Ieder kind neemt ten minste tien uur per week (of 400 uur per jaar naar rato) deel aan de voorschoolse educatie.
Het aanbod moet over ten minste twee dagen per week zijn verspreid.

Registratie in EL-VVE

De houder registreert ieder kind dat deelneemt aan voorschoolse educatie in EL-VVE.
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De houder draagt zorg dat de gegevens van de geregistreerde kinderen in EL-VVE actueel blijven.

Pedagogisch-didactisch klimaat op de voorschool

Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten voorschoolse educatie stelt kinderen in staat tot spelend leren
en ontdekken.
Medewerkers zijn in staat tot vroegsignalering van zorgbehoeften van kinderen. De medewerkers zijn bekend
met de zorgstructuur.

Gemeentelijke basiskwaliteit beroepskrachten voorschoolse educatie

De vaste beroepskrachten voorschoolse educatie zijn startbekwaam. Dit betekent dat zij beschikken over de
VVE-basistraining (of vergelijkbaar niveau). De invalkracht mag in training zijn voor de VVE-basistraining.
Naast de wettelijke voorwaarden die met betrekking tot de taalbeheersing (lezen en spreken) aan de
beroepskrachten voorschoolse educatie worden gesteld, moeten zij ook op het gebied van schriftelijke
taalbeheersing minimaal startbekwaam zijn (B1/2F).
Er is voor iedere groep ten minste één hbo-geschoolde medewerker beschikbaar (hbo’er op de groep of hbo-
coach) die de scholing ‘hbo’er in de voorschool’ heeft gevolgd. De hbo-coach is ten minste gemiddeld twee uur
per week per groep beschikbaar. De hbo’er op de groep is ten minste vijftien uur per week werkzaam op de
groep ten behoeve van de voor- en vroegschoolse educatie.

Ouderbetrokkenheid

Het ouderbeleid voorschoolse educatie, zoals dat is opgesteld in het pedagogisch beleidsplan, draagt bij aan het
realiseren van de door de gemeente geformuleerde doelen voor ouderbetrokkenheid binnen VVE.

Overdracht naar basisschool

De voorschool beschrijft in het pedagogisch beleidsplan bij ‘de wijze waarop wordt vormgegeven aan de
inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie’ een werkwijze die aansluit bij de voorwaarden
die hieraan gesteld worden in de gemeentelijke subsidieregeling.
Voor alle kinderen die van de voorschool naar de vroegschool doorstromen vindt er een schriftelijke overdracht
plaats waarbij in ieder geval de ontwikkeling op de vier ontwikkeldomeinen aan de orde komt.
Indien er sprake is van een kind waar over zorgen bestaan dan vindt er een warme overdracht plaats, drie
maanden voor start van de basisschool.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kidz & Friends
KvK-vestigingsnummer : 000009114653
Website : http://www.kckf.nl
Aantal kindplaatsen : 44
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

Gegevens houder
Naam houder : Kinderdagverblijf Kidz & Friends
Adres houder : Florijn 45
Postcde en plaats : 1102 BA  Amsterdam
KvK-nummer : 34181146

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. S.M.A. Thio

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 04-03-2019
Opstellen concept inspectierapport : 01-04-2019
Zienswijze houder : 25-04-2019
Vaststellen inspectierapport : 25-04-2019
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 03-05-2019

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 03-05-2019

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.

Betreft: zienswijze ontwerprapport inspectie 04-03-2019
Uw referentie: jaarlijks onderzoek
Datum: 24 april 2019

Geachte mevrouw Thio,

In ons hoor- en wederhoorgesprek van 23 april 2019, heeft u aangegeven dat het mij vrij staat om van het
moment gebruik te maken om mijn zegje te doen over de toelichting van het risicoprofiel voor 2019.

Laat ik voorop stellen dat ik u met dit betoog helemaal niets verwijt en dat ik zeker een goede dialoog met u
ben aangegaan over hoe wij als kinderopvang bezig zijn.

Op 30 januari 2019 heeft u mij het risicoprofiel toegestuurd waarbij wij nog op oranje staan voor de
onderwerpen:
- Klachten en signalen afhandeling
- Interne kwaliteitsbeleid.

Op 23 april hebben wij hier een goed gesprek over gehad en heeft u aangegeven dat wij dit jaar vermoedelijk,
afhankelijk van het algoritme, op geel komen te staan omdat er sinds 2016 geen anonieme klachten meer zijn
geweest en daarbij bent u bekend met ons interne kwaliteitsbeleid en onze toekomstplannen waarin ik ook de
benodigde scholing zal volgen om dit kwaliteitsbeleid te kunnen handhaven verder te kunnen werken naar een
sterke, kwalitatieve kinderopvangorganisatie.

Ik wil over het voorgaande nog wel het volgende kwijt. De werkwijze van GGD Amsterdam heeft onze
organisatie 2-3 jaar financieel schade berokkend. In weinig tot geen gemeente krijgen wij signalen dat de
Kwaliteitswijzer zo wordt gehanteerd als in Amsterdam. Dit is geen eerlijke concurrentiepositie tegenover andere
kinderdagverblijven in het land. Daarbij geeft ook iedere inspecteur er een andere aanvulling aan en is niet
objectief duidelijk hoe hiermee wordt gewerkt.
Als aantoonbaar voorbeeld wil ik noemen Kinderdagverblijf ‘S’ in Amsterdam Zuidoost. Over een periode van 2
jaar kun je zien dat er handhavende maatregelen zijn getroffen en toch staat dit kinderdagverblijf enkel op geel.
Wat maakt dat er daar geen code oranje wordt gehanteerd? Waar ligt de grens?

Wij zijn vanaf onze oprichting (2005) aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie voor de
kinderopvang. Daar is tot op heden geen enkele klacht van onze organisatie behandeld. Nu ontvangt de GGD
Amsterdam anonieme klacht(en), wordt de inhoud niet gecheckt met ons als kinderdagverblijf, maar wordt hier
toch voor ons een nadelig besluit genomen. Het oordeel oranje is in ons geval gebaseerd op o.a. niet verifieerde
klachten, waardoor de buitenwereld ons nog steeds als een slecht kinderdagverblijf ziet.
Klachten waar ik tot op de dag van vandaag nog geen weet van heb waar ik ook niet aan kan werken. Dit is
toch eigenlijk te gek voor woorden en ook redelijk demotiverend om het maar beter te willen doen terwijl je
door anonieme tips in de weg wordt gezeten.
Als ik zelf geen navraag had gedaan in januari 2019 over de onderwerpen, dan wist ik hier nog steeds niets van
af. Dus iemand kan een verhaal volledig verzinnen, hoeft geen naam te hebben, kan er van maken wat hij/zij
wilt en de GGD geeft daar dan een oordeel aan.
Het is eigenlijk toch wel absurd te noemen: wij ervaren nadelige financiële gevolgen, op niet geverifieerde
anonieme klachten.

Ook het interne kwaliteitsbeleid is al gedateerd en is verder ook nooit tijdens verdere inspecties ter spraken
gekomen. Terwijl om van deze oranjekleur af te komen, dit wel ter sprake moet komen. Gelukkig heb ik met de
inspecteur dit jaar wel de uitleg gegeven over onze huidige structuur, werkwijze van onderwerpen,
overlegmomenten, onze directie en toekomstplannen. Hier was de inspecteur tevreden mee.

Het is niet fijn dat de GGD in samenspraak met het Ministerie en gemeente Amsterdam deze manier van werken
blijft hanteren. Uit vorengaande voorbeeld blijkt volgens mij overduidelijk dat dit niet een juiste manier van
werken is.
Voor een ondernemer als ons is er totaal geen transparantie en worden ouders ook nog eens op een verkeerd
spoor gezet: de kleurcoderingen worden subjectief gehanteerd. Benoem, objectief wat criteria zijn om een
bepaalde kleur toegekend te krijgen en geef ook, objectief aan, wat je moet en binnen welke termijn, om weer
een andere kleur toegekend te krijgen.
Als je kwaliteit wilt verbeteren, zal je met objectieven moeten komen en transparant moeten zijn en hier samen
in gesprek over moeten gaan.

Ik hoop dat hier net als het goeie initiatief van het hersteltermijn ook naar kan worden gekeken, want tijdens de
bijeenkomst van maart 2019 werd dit gelukkig ook door een andere kleine ondernemer erkend. Het is geen
effectieve en eerlijke manier van beoordelen, het is verouderd en het creëert een probleem tussen ouders en
ondernemers met goede intenties en welwillendheid.

Ik hoop dat de GGD inhoudelijk reageert op hetgeen ik hier heb ingebracht en met ons als ondernemers een
betere werkwijze gaat hanteren voor het toepassen van ‘risicoprofielen’.

Met vriendelijke groet,
namens Kidz & Friends V.O.F.,
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Rajiv Gharbharan
(vestigingsmanager)
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