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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 1 september 2020 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. 

De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten
aan te leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder op 7, 16, 22, 29 september en 1, 2 en 4 oktober
2020 ontvangen en beoordeeld in het onderzoek.

Beschouwing
Organisatie 
De Kinderster B.V. is een organisatie met 2 kinderdagverblijven in Amsterdam (op IJburg en in Oost). Aan
het hoofd van de organisatie staat een directeur, die tevens directeur is van BSO De Kinderster B.V. en
kinderdagverblijf Bio Kidz B.V. 

Voor de 3 locaties van de Kinderster is een vestigingsmanager aangesteld. Daarnaast zijn organisatiebreed
2 assistent-leidinggevenden aangesteld. Ook is er een administratief medewerker. Zij werken allemaal voor
zowel De Kinderster B.V., BSO De Kinderster B.V. en kinderdagverblijf Bio Kidz B.V. 
Er werkt een pedagogisch beleidsmedewerker/coach. De directeur is aangesteld als aandachtsfunctionaris
kindermishandeling, klachtencoördinator en zorgcoördinator. 

Locatie
De Kinderster IJburg is een kinderdagverblijf en bestaat uit 3 groepen: 1 babygroep (De Maantjes) waar
maximaal 8 kinderen van 0 tot 2 jaar worden opgevangen en 2 peutergroepen (De Sterretjes en De
Zonnetjes) waarin elk maximaal 12 kinderen tussen de 2 en 4 jaar worden opgevangen. Momenteel is de
groep De Zonnetjes niet geopend. 
Het team van het kindercentrum bestaat momenteel maar uit 2 vaste beroepskrachten en vanwege een
personeelstekort wordt structureel ook de leidinggevende (tevens pedagogisch beleidsmedewerker)
ingezet. De directeur heeft gedurende de onderzoekstermijn 2 nieuwe beroepskrachten aangenomen.

De locatie heeft geen aangrenzende buitenspeelruimte maar maakt gebruik van een speeltuin die tegenover
het gebouw ligt. Deze speeltuin is bestemd voor De Kinderster en niet openbaar toegankelijk. Doordat de
buitenruimte niet grenst aan het kindercentrum en ook niet aan het gebouw waarin het kindercentrum
gevestigd is, is er sprake van een overtreding. In 2019 is beoordeeld dat het kinderdagverblijf veilig en
verantwoord gebruikmaakt van de niet-aangrenzende buitenruimte. Daarop heeft de gemeente
Amsterdam op 10 juli 2020 besloten het gebruik van de niet-aangrenzende buitenruimte te gedogen, onder
enkele voorwaarden. In dit onderzoek is beoordeeld dat wordt voldaan aan de voorwaarden in het
gedoogbesluit.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek overtredingen geconstateerd. De houder heeft daarna
maatregelen genomen die waarborgen dat de overtredingen in de toekomst niet meer worden gemaakt.
Daarom adviseert de toezichthouder om niet handhavend op te treden. Het college kan voor bepaalde
overtredingen die zijn geconstateerd wel een boete opleggen, dit is afhankelijk van het gemeentelijk
handhavingsbeleid. 

Daarnaast is een overtreding met betrekking tot de buitenspeelruimte geconstateerd. Omdat de houder
zich aan alle voorwaarden uit het gedoogbesluit van de gemeente houdt, adviseert de toezichthouder
om voor deze overtreding niet te handhaven.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De houder heeft voor beide locaties een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Er zijn aparte hoofdstukken
met locatiespecifieke informatie. 

In het beleidsplan wordt ingegaan op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van
verantwoorde dagopvang. De Kinderster werkt met de 6 interactievaardigheden en deze worden gekoppeld
aan de pedagogische basisdoelen. Over het waarborgen van de emotionele veiligheid wordt onder andere
benoemd dat kinderen worden gestimuleerd hun emoties te uiten en dat beroepskrachten de emoties
verwoorden zodat kinderen deze leren herkennen en begrijpen. Ook werkt men op de groepen met een vast
dagritme, wat de kinderen voorspelbaarheid en structuur geeft. Het beleid beschrijft concreet hoe de
persoonlijke competenties van de kinderen worden gestimuleerd. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd
door veel met de kinderen te praten en hen vragen te stellen. Ook gebruikt het kinderdagverblijf de Uk &
Puk methode om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Om de sociale ontwikkeling
van kinderen te stimuleren begeleiden de beroepskrachten de interactie tussen kinderen. Het beleid
beschrijft hoe de beroepskrachten dat doen.
In het beleid is beschreven welke normen en waarden worden gehanteerd. Een voorbeeld is dat emoties
bespreekbaar worden gemaakt en dat het normaal is om je emoties te tonen. De beroepskrachten
handelen hiernaar, spreken de kinderen erop aan als zij zich niet volgens de regels gedragen en geven de
kinderen uitleg over de regels.

In het beleidsplan is de groepsindeling opgenomen: er is 1 stamgroep (Maantjes) met 8 kinderen van 0 tot 2
jaar en 1 stamgroep (Sterretjes) met 12 kinderen van 1,4 tot 4 jaar. De werkwijze met betrekking tot het
samenvoegen van de stamgroepen is niet concreet beschreven. De groepen zouden van 7.30 tot 8.30 uur
samen worden opgevangen, maar verder is beschreven dat om 9.00 uur of om 9.30 uur alle medewerkers
aanwezig zijn en dat de kinderen naar de eigen stamgroep gaan. Dit zou betekenen dat de groepen van 7.30
tot 9.30 uur worden samengevoegd. Ook blijkt uit het gesprek op de locatie dat de groepen aan het eind van
de dag ook worden samengevoegd.
De houder is via een herstelaanbod in de gelegenheid gesteld de overtreding op te heffen. Er is een
aangepaste versie van het pedagogisch beleidsplan overgelegd, waarin in concrete termen is beschreven op
welke momenten de stamgroepen worden samengevoegd. Hiermee is de overtreding beëindigd.

op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) is voldaan:

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale
omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 sub f Wet kinderopvang; art 3 lid 2 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is geobserveerd tijdens een eetmoment, het buiten spelen en het vrij spelen. Uit
de observaties blijkt dat in voldoende mate sprake is van verantwoorde dagopvang. Hieronder volgen
enkele voorbeelden waaruit dit blijkt.

In de babygroep krijgen de kinderen yoghurt. De kinderen zitten aan tafel en krijgen hapjes van de
beroepskracht. Zij maken een tevreden indruk. De beroepskracht reageert op de signalen die de kinderen
geven en benoemt wat zij ziet: 'Oh heb je nog honger, wil je nog een hap, hier'. 
Na het eten van de yoghurt gaan alle kinderen naar buiten. Ook de jongste kinderen gaan mee in de
kinderwagen. De beroepskracht zorgt dat zij een kleedje en geschikt speelgoed meeneemt zodat ook het
kind dat nog niet kan lopen zich kan vermaken buiten.
Buiten krijgen de kinderen volop de gelegenheid om zich uit te leven: zij rennen, lachen en hebben zichtbaar
plezier. Beroepskrachten gaan in op hun initiatieven. Een van de kinderen wil graag bellen blazen en al snel
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staan verschillende kinderen om de beroepskracht heen om zelf te blazen of de bellen kapot te slaan. Ze
hebben zichtbaar plezier en zijn uitgelaten. Het jongste kind zit met de beroepskracht van de babygroep op
een kleedje en laat duidelijk merken dat zij het niet leuk vindt om neergelegd te worden. De beroepskracht
geeft woorden aan de belevingswereld van het kind en neemt het op schoot, waarbij zij zegt dat dat ook
veel leuker is omdat het kind dan alle spelende kinderen kan bekijken. 
Na enige tijd buiten gaan de kinderen weer naar binnen. De beroepskrachten kondigen aan dat het tijd is
om op te ruimen en de kinderen zijn duidelijk bekend met de afspraak dat de kinderen helpen, want zij
beginnen meteen met opruimen. Het dagritme is voor de kinderen herkenbaar; dit biedt hen structuur en
voorspelbaarheid, wat bijdraagt aan de emotionele veiligheid.
In de babygroep ligt veel speelgoed dat niet gesorteerd is, waardoor de speelgoedkast rommelig oogt. Dit
is binnen de onderzoekstermijn door de houder aangepast (zie onderdeel 'Accommodatie en inrichting). De
kinderen pakken steeds nieuw speelgoed en komen minder tot spel. Het speelmateriaal wordt neergelegd
voor de kinderen en zij kunnen en mogen alles zelf pakken. Doordat de beroepskracht een ander kind de fles
geeft, kan zij op dat moment minder goed de kinderen begeleiden in hun spel. Op andere momenten richt
zij haar aandacht wel voldoende op de kinderen en besteedt zij haar aandacht aan hen.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan De Kinderster Oost en IJburg (versie augustus 2020), ontvangen op 7 september
2020
- Pedagogisch beleidsplan De Kinderster Oost en IJburg (versie september 2020), ontvangen op 29
september 2020
- Observaties tijdens het inspectiebezoek
- Gesprek met de beroepskrachten
- Gesprek met de directeur tijdens de inspectie en d.d. 18 september 2020
- Foto's van de groepsruimte, ontvangen op 7 september 2020
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Op basis van een steekproef onder de vaste personeelsleden is beoordeeld dat de vaste beroepskrachten
beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag (vog), waarmee zij zijn ingeschreven in het
Personenregister kinderopvang (PRK). Zij zijn ook gekoppeld aan de houder.

Een van de beroepskrachten die sinds het laatste inspectieonderzoek d.d. 30 april 2019 in dienst is getreden
bij de houder heeft wel een geldige vog waarmee zij is ingeschreven in het PRK maar zij is niet voorafgaand
aan de werkzaamheden gekoppeld aan de houder. Haar vog is van 2 maart 2020 en op die datum is zij ook
ingeschreven in het PRK. Zij is op 18 maart 2020 in dienst getreden, en op 20 juli 2020 voor het eerst ingezet
bij het kindercentrum. De directeur heeft bij het aanleveren van de documenten voor dit onderzoek
geconstateerd dat de medewerker in het PRK nog niet gekoppeld was aan de houder. De directeur heeft de
medewerker onmiddellijk gekoppeld aan de houder: dit is gebeurd op 3 september 2020. De directeur is
met een herstelaanbod in de gelegenheid gesteld om aan te tonen hoe deze overtreding blijvend hersteld
wordt en niet opnieuw begaan zal worden.
De houder heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Hieruit blijkt dat de administratief medewerker bij
iedere indiensttreding zorgt dat de nieuwe medewerker is gekoppeld in het Personenregister kinderopvang.
Daarnaast zal zij en de leidinggevende elke maand een controle doen op de inschrijvingen in het
PRK. Bovendien zal ieder MT-overleg door de administratief medewerker een personeelslijst worden
aangeleverd aan de directeur. De directeur zal aan de hand van de personeelslijst nogmaals controleren of
iedereen gekoppeld is in het PRK. De data van MT-overleg zijn opgenomen in het plan van aanpak (eens per
maand). Uit het plan van aanpak blijkt voldoende dat de houder er zorg voor zal dragen dat de overtreding
blijvend opgeheven is.

op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) is voldaan:

• 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.
(art 1.48d lid 3 art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang.)

Opleidingseisen
De beroepskracht die na het laatste inspectieonderzoek d.d. 30 april 2019 in dienst is getreden heeft een
passend diploma. Ook de pedagogisch beleidsmedewerker heeft een passend diploma.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek worden voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen voldoende
beroepskrachten ingezet. In de groep Maantjes worden namelijk 3 kinderen opgevangen door 1
beroepskracht en in de groep Sterretjes zijn 7 kinderen met 1 beroepskracht aanwezig. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van augustus 2020 en de bijbehorende werkroosters van
het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende beroepskrachten voor het
aantal opgevangen kinderen zijn ingezet. Er wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio op de tijden
zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Tijdens de pauzes en aan het begin en einde van de dag is
de leidinggevende of de administratief medewerker aanwezig als 2e volwassene. 

De beroepskrachten zijn op de hoogte van de achterwachtregeling die is vastgelegd.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft voldoende aangetoond dat alle beroepskrachten in 2019 coaching hebben ontvangen. Voor
2020 is een plan overgelegd waaruit blijkt hoeveel uur de pedagogisch coach in 2020 zal worden ingezet
en op welke wijze de beroepskrachten in dat jaar gecoacht zullen worden. Het valt op dat ook uren die niet
vallen onder pedagogische coaching, zoals een teamvergadering over veiligheid en gezondheid of over
ontruiming worden meegerekend, maar deze uren kunnen niet worden meegerekend. De houder moet in
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2021 aantonen dat de beroepskrachten in 2020 voldoende coaching hebben ontvangen en kan deze uren dan
niet meerekenen.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kinderdagverblijf heeft ruimte voor 3 stamgroepen, maar bestaat momenteel uit 2 stamgroepen:
babygroep Maantjes met 8 kinderen van 0 tot 2 jaar en peutergroep Sterretjes met 12 kinderen van 1,4 tot 4
jaar. 

Op vrijdag worden alle kinderen samen opgevangen in stamgroep Sterretjes. Ouders hebben hier schriftelijk
toestemming voor gegeven.

Tijdens het intakegesprek krijgen ouders te horen in welke stamgroep hun kind is geplaatst en welke
beroepskrachten op welke dag aanwezig zijn. Bij wijzigingen worden ouders via e-mail op de hoogte
gebracht.

De kinderen in stamgroep Maantjes hebben 2 vaste beroepskrachten, waarvan 1 de leidinggevende is en 1
een vaste invalkracht. Een van hen is dagelijks aanwezig op de groep. De leidinggevende en de directeur
hebben tijdens de inspectie verklaard op zoek te zijn naar 2 vaste beroepskrachten die de leidinggevende en
de invalkracht kunnen vervangen zodat nog meer stabiliteit wordt bereikt en de leidinggevende weer tijd
heeft voor andere taken. Binnen de onderzoeksperiode loopt hiervoor een sollicitatieprocedure.
De kinderen in stamgroep Sterretjes hebben 1 vaste beroepskracht die in de onderzochte periode (augustus
2020) dagelijks aanwezig is geweest. Ook voor deze groep wordt gezocht naar vervanging omdat de vaste
beroepskracht van Sterretjes in de toekomst bij een andere locatie ingezet zal worden.

Aan alle kinderen is een mentor toegewezen.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt.

Gebruikte bronnen:

- Inspectieonderzoek
- Telefoongesprek met de directeur d.d. 7 en 22 september 2020
- Raadplegen PRK d.d. 18 en 22 september 2020
- Afschrift diploma pedagogisch beleidsmedewerker, reeds in bezit GGD
- Afschrift uit diplomaregister beroepskracht, ontvangen op 22 september 2020
- Overzicht inzet beroepskrachten augustus 2020, ontvangen op 7 september 2020
- Presentielijsten Maantjes en Sterretjes augustus 2020, ontvangen op 7 september 2020
- Gesprek met de directeur en leidinggevende tijdens de inspectie
- Gesprek met de beroepskrachten
- Rooster inclusief kantoortijden augustus 2020, ontvangen op 29 september 2020
- Plan van aanpak koppelen PRK, ontvangen op 1 oktober 2020
- Schriftelijk toestemmingsformulier, ontvangen op 2 oktober 2020
- Coachingsplan 2020, ontvangen op 4 oktober 2020
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor beide locaties van De Kinderster is een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. De
beroepskrachten vullen aan de hand van een eigen intern toetsingskader risico-inventarisaties uit, dit is voor
het laatst gebeurd in september 2020. Aan de hand hiervan komen risico's en een actielijst naar voren. Aan
de hand van de actielijst worden maatregelen genomen; deze maatregelen worden geëvalueerd. Indien de
maatregelen een positief effect hebben gehad, wordt het beleid veiligheid en gezondheid hierop aangepast. 

In het beleidsplan is onder andere opgenomen wat de grote risico's voor deze locatie zijn. Voor fysieke
veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid en hygiëne worden de belangrijkste risico’s genoemd, met de
bijbehorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico te beperken. Ook zijn in het beleid de
maatregelen opgenomen die getroffen dienen te worden indien de risico's zich voordoen. Ook wordt voor
aanvullende maatregelen verwezen naar protocollen, zoals protocol buiten spelen en protocol veilig slapen.

Bovendien wordt ingegaan op de risico's met kleine gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de
kinderen. Met regels en afspraken wordt kinderen geleerd om met deze risico's om te gaan.
Beroepskrachten leggen de regels uit, blijven deze herhalen en zien erop toe dat de regels worden
nageleefd. 

In het beleid is eveneens beschreven hoe wordt gehandeld indien risico's zich toch voordoen,
bijvoorbeeld wat gedaan wordt als een kind vermist zou raken.

Het risico op grensoverschrijdend gedrag wordt eveneens beschreven. Voor grensoverschrijdend gedrag
tussen kinderen onderling wordt verwezen naar het protocol 'kinderen die slaan, bijten, schoppen' en naar
het pedagogisch beleidsplan. Voor grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten of andere
volwassenen wordt verwezen naar het 4-ogenbeleid. Er wordt onder meer gewerkt met cameratoezicht,
babyfoons en de inzet van stagiairs. 

Bij De Kinderster is het beleid dat alle vaste beroepskrachten een geldig EHBO-certificaat dienen te hebben.
Uit een steekproef van de roosters blijkt dat altijd minimaal 1 EHBO-geschoolde medewerker wordt
ingezet. Aan het begin of einde van de dag zijn dit soms de leidinggevende of de administratief
medewerker. 

Kennis en uitvoering van beleid
Tijdens het inspectiebezoek is aan de hand van speerpunten beoordeeld of de beroepskrachten voldoende
op de hoogte zijn van het beleid veiligheid en gezondheid.
De beroepskracht blijkt voldoende op de hoogte van de afspraken uit het protocol veilig slapen. Zij vertelt
dat 2 keer per dag de temperatuur en de CO2 in de slaapkamer wordt gecontroleerd, is bekend met de
ideale waardes en weet welke afspraken er zijn over ventileren. De kinderen worden te slapen gelegd in een
slaapzak en mogen geen grote knuffels of doekjes mee naar bed. Buikslapen en inbakeren gebeurt alleen
met toestemming van ouders.
De beroepskrachten zijn ook goed op de hoogte van de corona-maatregelen. Zij maken de hotspots 2 tot 3
keer per dag schoon, letten extra op handhygiëne en houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar en van
ouders. De overdracht met ouders gebeurt daarom vooral digitaal. Ook zijn zij bekend met de afspraken
over thuis blijven bij klachten.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De
meldcode wordt eens per jaar besproken tijdens een studiedag. Tijdens de sluiting van het kinderdagverblijf
door de coronamaatregelen hebben de beroepskrachten een online training gevolgd over de meldcode.
Daarnaast is de meldcode gespreksonderwerp tijdens het werkoverleg. De meldcode is aanwezig op de
locatie, de signalenlijst en het stappenplan hangen op de groepen.
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Gebruikte bronnen:
- Beleidsplan veiligheid en gezondheid De Kinderster Oost & IJburg (versie augustus 2020), ontvangen op 7
september 2020
- Protocol veilig slapen 2020 (versie 5 augustus 2020), ontvangen op 7 september 2020
- Protocol corona (geen datum of versienummer), ontvangen op 7 september 2020
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Telefoongesprek met de directeur d.d. 22 september 2020
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
De groepsruimte van de peutergroep Sterretjes is ingericht in verschillende speelhoeken, zoals een huishoek
met een poppenbedje, een keukentje met speelgerei en een bouwhoek met Duplo, een houten treinbaan en
plastic dieren. Er zijn hoge tafels om aan te eten. De inrichting van de peutergroep is passend en in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen ingericht. 
Het aanwezige speelmateriaal in de groepsruimte van de babygroep Maantjes oogt rommelig. Er staat een
grote vakkenkast met bakken speelgoed en los speelgoed in de bakken. Het speelgoed in de bakken is niet
gesorteerd naar thema of doel van het speelgoed. Er is voornamelijk interactief speelgoed aanwezig, met
licht- en geluidseffecten. Het meeste speelgoed werkt niet. Er is een verwarming met een ombouw, en op
de ombouw ligt onder andere een speelmat waar een babygym aan vast zit. Achter de ombouw liggen
dode vliegjes in het raamkozijn. 
De kinderen in de groep komen weinig tot gericht spel. De kinderen verzamelen zich rond de grote kast,
pakken regelmatig speelgoed uit de kast, spelen er kort mee, laten het dan weer vallen en pakken ander
speelgoed. De beroepskracht legt uit dat de kinderen niet in een leeftijd zitten dat zij al in staat zijn om
langer met speelgoed te spelen. Deels is dit correct: kinderen van 0 tot 2 jaar zijn niet in staat om langere
tijd gericht met speelgoed te spelen. Dit wil niet zeggen dat kinderen niet geprikkeld en gestimuleerd
kunnen worden door de wijze waarop speelmateriaal aangeboden wordt. Juist doordat kinderen minder
gemakkelijk zelf tot gericht spel komen, hebben zij hier begeleiding van de beroepskracht bij nodig. De
beroepskracht kan dat op dat moment echter niet doen, omdat zij het kind de fles geeft. 

De directeur heeft binnen de onderzoekstermijn de inrichting van de babygroep veranderd. Dit is
aangetoond met foto's die opgestuurd zijn. Er is veel speelmateriaal weggehaald en in de open vakken in de
kast zijn 1 of 2 stuks speelgoed neergezet. Er zijn zachte matten neergelegd waarop de kinderen kunnen
spelen en er zijn lage kussens en obstakels waarover zij kunnen klimmen en klauteren. De ruimte achter de
verwarming is schoongemaakt en opgeruimd. De ruimte maakt op de toegestuurde foto's een uitnodigende
en verzorgde indruk. Het speelmateriaal is bedoeld voor de leeftijd van de kinderen die opgevangen worden
en nodigt uit tot spel. 

Buitenruimte
Het kindercentrum maakt gebruik van een niet-aangrenzende buitenruimte die tegenover het pand ligt
waarin de Kinderster is gevestigd. Dit is een speeltuin die te bereiken is via een stoep van een aantal meters
breed die tussen de buitendeur van het gebouw en het toegangshek van de speeltuin ligt. De afstand die de
kinderen moeten afleggen vanaf de binnendeur van het kindercentrum tot het toegangshek van de
buitenruimte is ongeveer 40 à 50 meter.
De speeltuin is omheind met een stalen hekwerk met slot, dat de medewerkers van de Kinderster kunnen
openen. De speeltuin is niet openbaar toegankelijk, maar alleen beschikbaar voor de Kinderster. Dit wordt
bevestigd door een bord dat de gemeente naast de ingang geplaatst heeft. De organisatie heeft beleid
opgesteld over het gebruik van de buitenruimte. 
In het jaarlijks onderzoek van 30 april 2019 is beoordeeld dat het kinderdagverblijf veilig en verantwoord
gebruikmaakt van de niet-aangrenzende buitenruimte. Daarop heeft de gemeente Amsterdam op 10 juli
2020 besloten het gebruik van de niet-aangrenzende buitenruimte te gedogen, onder enkele voorwaarden.
In dit onderzoek is beoordeeld in hoeverre de niet-aangrenzende buitenruimte veilig, toegankelijk en
passend en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen is ingericht. Ook
is beoordeeld of wordt voldaan aan de aanvullende voorwaarden die de gemeente bij het gedogen van het
gebruik van de niet-aangrenzende buitenruimt heeft gestelde.

In het gedoogbesluit van de gemeente zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de situatie gedoogd
wordt, namelijk:
- de houder moet de huidige kwaliteit blijven bieden;
- elke stamgroep moet zoveel mogelijk buiten kunnen spelen, de buitenruimte moet de hele dag
beschikbaar zijn;
- het aantal groepen mag niet worden uitgebreid;
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- het aantal kinderen mag niet worden uitgebreid;
- het buitenspeelprotocol moet in het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn opgenomen en deel uitmaken
van de beleidscyclus;
- de maatregelen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid bij het gebruik van de buitenspeelruimte zijn
vastgelegd in het beleid van het kindercentrum;
- alle betrokkenen worden structureel geïnformeerd over het buitenspeelprotocol;
- de houder moet zorgen dat het buitenspeelprotocol in de praktijk wordt uitgevoerd door de
beroepskrachten;
- de situatie noch fysiek noch organisatorisch leidt tot drempels om voldoende buiten te spelen. Daarbij is
het van belang dat u voldoende beroepskrachten inzet om het gebruik van de buitenspeelruimte voor alle
kinderen praktisch mogelijk te maken.

Uit dit inspectieonderzoek blijkt dat voldoende wordt voldaan aan de voorwaarden uit het gedoogbesluit.
De groepsgrootte en groepsindeling zijn niet gewijzigd. Het buitenspeelprotocol is onderdeel van het beleid
veiligheid en gezondheid en daarmee ook van de beleidscyclus. De beroepskrachten zijn middels
teamvergaderingen op de hoogte gebracht van het buitenspeelprotocol en voeren dit ook uit tijdens de
inspectie. Op de dag van de inspectie gaan alle aanwezige kinderen naar buiten (ook de jongste kinderen) en
is het organisatorisch mogelijk dat er wordt buiten gespeeld. 
Concluderend wordt gesteld dat nog altijd geen sprake is van een aangrenzende buitenspeelruimte, maar
dat wordt voldaan aan de voorwaarden uit het gedoogbesluit.

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de beroepskracht, directeur en leidinggevende
- Protocol buitenspelen IJburg (versie september 2020), ontvangen op 2 oktober 2020
- Foto's inrichting Maantjes, ontvangen op 7 september 2020
- Observaties tijdens de inspectie
- Gedoogbesluit d.d. 10 juli 2020
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Ouderrecht

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin 2 leden zitting hebben. Het is aan te bevelen dat
een oudercommissie bestaat uit minimaal 3 leden, omdat een oudercommissie beslist bij meerderheid van
stemmen.

Gebruikte bronnen:

- Gesprek met de directeur
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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 werkwijze, maximale
omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

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.

Personeel en groepen
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.

• 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

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

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

• De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
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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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de gecombineerde groep
wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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 totaalaantal 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;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten
kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.

• 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 aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe 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.

• Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt ingezet,
is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het kindercentrum
aanwezig.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

• De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en implementatie
van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal aantal uren inzet
wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.

• De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert,
de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers
worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit
inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat
iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.

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.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c 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
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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.

Veiligheid en gezondheid
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.

• 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 bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Accommodatie
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.

Ouderrecht
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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.
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Naam voorziening : De Kinderster IJburg

KvK-vestigingsnummer : 000023053909

Website : http://www.kinderster.nl

Aantal kindplaatsen : 32

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : De Kinderster B.V.

Adres houder : Sumatrakade 1539

postcode en plaats : 1019 RS Amsterdam

KvK-nummer : 52595641

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. van den Heuvel, MSc

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 01-09-2020

Opstellen concept inspectierapport : 13-10-2020

Zienswijze houder : 21-10-2020

Vaststellen inspectierapport : 21-10-2020

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 27-10-2020

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 27-10-2020

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Wat fijn om te horen dat wij de pedagogische praktijk voldoende en naar behoren uitvoeren. Wij danken de
inspecteur op het wijzen van de overmaat aan spelaanbod op de babygroep en de aandacht voor de
groepsruimte. Na de sluiting in de coronaperiode en de daaropvolgende rustige zomer is de aandacht voor
deze groep ontschoten. Wij hebben dat als positieve feedback ervaren en hebben de groep heringericht.
Inmiddels draait er een tweede vaste beroepskracht op de babygroep. Ook willen we de inspecteur
bedanken voor de mooie beschrijvingen van de interacties tussen de leidsters en de kinderen. Dit vinden wij
ook heel belangrijk. Dat geldt ook voor het bieden van structuur, veiligheid en geborgenheid. Een
herkenbare dagritme wat bijdraagt aan de emotionele veiligheid.

Wat betreft het pedagogisch beleid en het concreet benoemen van de samenvoeging in de ochtend en
middag, is deze bij het wijzigen van het beleidsplan wel in een mate benoemd, maar door een verandering
van tekst en het herschrijven van het beleid, niet concreet benoemd. In de voorgaande beleidsplannen heeft
het ook altijd concreet erin gestaan. Wij hebben dit als aandachtspunt in het hersteltermijn meegenomen en
concreter beschreven. Wij danken de inspecteur voor deze gelegenheid. Daarmee is deze kleine overtreding
gelijk hersteld.

Wat betreft de PRK koppeling hebben wij zelf contact opgenomen na de constatering met de inspecteur, om
haar op de hoogte te brengen. Het ging om een constatering dat een medewerker wel een VOG had en
geregistreerd was in de PRK, maar niet gekoppeld aan onze organisatie.  Zij was in maart 2020 aangenomen
en zou 18 maart gaan werken. In de week van 16 maart kregen we plots te maken met een sluiting van de
locatie. Zij had al een VOG en stond al in het PRK en moest alleen met een druk op de knop gekoppeld
worden. Omdat wij onze locatie sloten, was er een overschot aan medewerkers. Betreffende medewerker
werd pas eind juli opgeroepen om te werken. Onterecht is er bij de administratie er vanuit gegaan dat de
PRK koppeling al was gedaan. Een menselijke fout. Wij betreuren deze overtreding en hebben gelijk een plan
van aanpak geschreven en uitgevoerd om er voor te zorgen dat ook in deze bizarre omstandigheden wij
scherp moeten blijven.

Als laatste punt zijn wij blij te horen dat wij veilig en verantwoord gebruik maken van onze niet
aangrenzende buitenruimte. Wij zijn blij dat er een officieel gedoogbeleid is die een einde maakt aan alle
onduidelijkheden omtrent onze situatie. Een verzoek aan de gemeente is nog wel om gezien er een
gedoogbeleid is, de aanwezigheid van een buitenruimte niet als overtreding op te nemen in het rapport. Dat
is dan verwarrend voor de lezer van het rapport.
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