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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 10 februari 2022 is op grond van artikel 1.62, vierde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van
het verzoek van de houder om het aantal kindplaatsen van 20 naar 23 uit te breiden een aangekondigd
incidenteel onderzoek uitgevoerd. Dit is een onderzoek op afstand en bestaat uit een telefoongesprek met
de directeur en een documentenonderzoek.
Ook de bevindingen uit het laatste jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 6 december 2021 op deze locatie zijn
meegenomen in dit onderzoek. 

De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om documenten aan te leveren. Deze
documenten heeft de toezichthouder ontvangen en beoordeeld bij de betreffende kwaliteitseisen.

Beschouwing
Organisatie
De Kinderster Zuid is onderdeel van de Kinderster Zuid B.V. Dit is de 1e locatie die de houder exploiteert.
Onder een andere houder (De Kinderster B.V.) vallen 2 kinderdagverblijven op IJburg en in Amsterdam
Oost. Aan het hoofd van de organisatie staat een directeur die tevens directeur is van BSO De Kinderster
B.V. en Bio Kidz B.V.

Voor iedere locatie is 1 vestigingsmanager aangesteld. Zij is ook pedagogisch beleidsmedewerker/coach.
Ook zijn er 2 assistent-leidinggevenden aangesteld en een administratief medewerker. Zij werken allemaal
voor zowel De Kinderster B.V., De Kinderster Zuid B.V., BSO De Kinderster B.V. en kinderdagverblijf Bio
Kidz B.V. De directeur is aangesteld als aandachtsfunctionaris kindermishandeling, klachtencoördinator en
zorgcoördinator.

Locatie
De Kinderster Zuid bestaat uit 2 stamgroepen: in de groep Sterretjes worden maximaal 8 kinderen in de
leeftijd van 0 tot 2 jaar opgevangen en in de groep Zonnetjes worden maximaal 12 kinderen in de leeftijd van
1 tot 4 jaar opgevangen. Voorheen was op deze locatie KDV Wereldvlinder in exploitatie. In april 2021 is deze
locatie officieel overgenomen door Kinderster. 
De Kinderster Zuid heeft onder andere de medewerkers en de inventaris overgenomen. De inrichting is
volgens de (huis)stijl van De Kinderster aangepast. Per 1 april 2021 is deze locatie gestart als De Kinderster
Zuid.

De medewerkers van de Wereldvlinders zijn bij deze locatie blijven werken. Het team bestaat vanaf april
2021 uit 5 beroepskrachten en 2 stagiairs. 

Uitbreiding kindplaatsen
Op 27 januari 2022 heeft de houder bij de gemeente een wijzigingsverzoek om het aantal kindplaatsen te
wijzigen van 20 naar 23 ingediend. Peutergroep Zonnetjes zal groeien van 12 naar 15 kindplaatsen. Er
worden 2 extra bedden in de slaapruimte geplaatst om in de toekomst voldoende slaapplaatsen te kunnen
bieden voor het aantal kinderen. In dit onderzoek zijn de voorwaarden met betrekking tot de wijziging van
het aantal kindplaatsen beoordeeld.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 20 naar 23 beoordeeld. 
Uit het onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met
de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en de daaruit voortvloeiende regelgeving. De
toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - positief te besluiten op het
wijzigingsverzoek en dit vanaf 1 april 2022 op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen
covid-19 en ouderparticipatieopvang

Wijzigingen
De houder heeft op 27 januari 2022 aan de gemeente gevraagd om in het Landelijk Register Kinderopvang
het aantal kindplaatsen van 20 naar 23 te wijzigen.

Gebruikte bronnen:
-Wijzigingsformulier d.d. 27 januari 2022, van 31 januari 2022
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor alle locaties van De Kinderster (verspreid over 2 B.V.'s) is 1 algemeen pedagogisch beleidsplan
opgesteld. 1 hoofdstuk bevat locatiespecifieke informatie waarin onderscheid is gemaakt tussen de 3
locaties (IJburg, Oost en Zuid). Hierin staat per locatie de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw
van de stamgroepen beschreven. 

Daarnaast is voor deze locatie een conceptversie van het pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het
pedagogisch werkplan is aangepast met betrekking tot de wijzing. Hierin staat beschreven dat er 1 baby-
/dreumesgroep (Sterretjes) is, met 8 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. De dreumes-/peutergroep
(Zonnetjes) zou bij een positief besluit uit maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar bestaan.
Beide groepen zijn wekelijks 5 dagen geopend.

Gebruikte bronnen:
-Observaties in de groepen 6 december 2021 (jaarlijks onderzoek)
-Gesprekken met de beroepskrachten 6 december 2021 (jaarlijks onderzoek)
-Conceptversie pedagogisch beleidsplan ontvangen op 28 februari 2022
-Telefonisch contact directeur, 25 februari 2022
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Personeel en groepen
Voor de uitbreiding van het aantal kindplaatsen op de groep Zonnetjes ziet de directeur niet de noodzaak
direct nieuwe medewerkers aan te nemen. Wel staan ter extra versterking van een stabiele basis 2
vacatures open. Het team van de groep Zonnetjes bestaat uit 3 vaste beroepskrachten, aangevuld met 2
vaste invalkrachten. Bij een positief besluit over de wijziging van het aantal kindplaatsen is een verandering
in het personeelsbestand niet noodzakelijk. De huidige bezetting is voldoende om het gewenste aantal
kinderen te kunnen opvangen.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die werken bij het kindercentrum hebben een geldige verklaring omtrent het gedrag. Zij zijn
hiermee ingeschreven in het Personenregister kinderopvang en voor aanvang van de werkzaamheden zijn zij
gekoppeld aan de houder. Dit is beoordeeld tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 6 december 2021. Deze
beoordeling gaat over de 3 vaste medewerkers en 2 vaste invalkrachten die zullen worden ingezet op de
groep.

Opleidingseisen
De beroepskrachten die werken bij het kindercentrum hebben een passende beroepskwalificatie zoals in de
cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling gaat over de 3 vaste medewerkers en de vaste
invalkracht die zullen worden ingezet op de groep.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 6 december 2021 is beoordeeld dat er voldoende
beroepskrachten voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen worden ingezet. Redelijkerwijs zal ook bij
de wijziging van het aantal kindplaatsen worden voldaan aan deze voorwaarden. 

Uit het ontvangen concept van het personeelsrooster blijkt dat op de groep Zonnetjes voldoende
beroepskrachten voor de opvang van 15 kinderen in de leeftijd 1,5 - 4 jaar zullen worden ingezet. Op alle 5 de
dagen dat de groep geopend is, zijn 3 vaste beroepskrachten ingeroosterd.

In de ochtend start 1 beroepskracht om 7.30 uur, deze beroepskracht werkt tot 17.00 uur. De 2e
beroepskracht start om 8.00 uur en werkt tot 17.30 uur. De 3e beroepskracht werkt van 9.00 uur tot 18.30
uur. Op woensdag en op vrijdag vervalt de tussendienst van 8.30 tot 18.00.
Tussen 13.00 uur en 14.30 uur zullen de beroepskrachten afwisselend een half uur pauze nemen. Op
woensdag en op vrijdag zijn de pauzes tussen 13.00 en 14.30. Dagelijks wordt in kaart gebracht op welke
tijden de kinderen gebracht en gehaald worden, waardoor er zicht zal zijn op de tijden dat er wordt
afgeweken van de vereiste beroepskracht-kindratio.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij een positief advies zal het kinderdagverblijf Kinderster Zuid bestaan uit 2 stamgroepen met in totaal
maximaal 23 kinderen. Alle kinderen worden opgevangen in een vaste stamgroep.

Gebruikte bronnen:
-Personenregister Kinderopvang, gecontroleerd op 20 december 2021
-Datum indiensttreding beroepskrachten, ontvangen op 10 december 2021
-Kopieën diploma’s en certificaten van beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker,
ontvangen op 10 december 2021 en al in bezit van de GGD
-Conceptversie pedagogisch beleidsplan, ontvangen op 28 februari 2022
-Gesprekken met de beroepskrachten 6 december 2021
-Presentielijsten, periode week 47 & week 48 2021, ontvangen op 10 december 2021
-Werkrooster, periode periode week 47 & week 48 2021, ontvangen op 10 december 2021
-Conceptversie Rooster, ontvangen op 28 februari 2022
-(Telefoon)gesprek met de directeur op 25 februari 2022
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Uit het jaarlijks onderzoek d.d. 6 december 2021 blijkt dat het kinderdagverblijf voldoet aan de
kwaliteitseisen voor veiligheid en gezondheid. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is niet gewijzigd naar
aanleiding van de nieuwe, in gebruik te nemen ruimte.

Voor alle locaties van De Kinderster (verspreid over 2 B.V.'s) is een veiligheids- en gezondheidsbeleid
opgesteld. De directeur verklaart dat hier naar aanleiding van de uitbreiding van de groep Zonnetjes geen
wijzigingen in zijn aangebracht. 
De beroepskrachten voeren aan de hand van een eigen intern toetsingskader risico-inventarisaties uit. De
meest recente risico-inventarisatie is 4 oktober 2021 uitgevoerd. In het beleid staat beschreven dat de
acties en maatregelen die hieruit voortkomen tijdens overleg worden geëvalueerd.
De directeur verklaart telefonisch dat in de eerstvolgende risico-inventarisatie het gewijzigde aantal
kinderen zal worden meegenomen. Aangezien het om maar 3 kinderen gaat, zullen hier naar verwachting
geen grote veranderingen in plaatsvinden.

Tijdens een steekproef onder het vaste personeel tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 6 december
2021 is beoordeeld dat er voldoende EHBO-gecertificeerde beroepskrachten op deze locatie werken.
Hierdoor zal worden voldaan aan de voorwaarde dat altijd ten minste 1 beroepskracht met een EHBO-
certificaat wordt ingezet.

Gebruikte bronnen:
-Observaties 6 december 2021
-Gesprekken met de beroepskrachten 6 december 2021
-Veiligheids- en gezondheidsbeleid, ontvangen op 10 december 2021
-Overzicht EHBO-diploma’s, ontvangen op 12 december 2021
-Jaarlijks onderzoek d.d. 6 december 2021
-(Telefoon)gesprek met de leidinggevende op 25 februari 2022
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
Over de dreumes-peutergroep (de Zonnetjes) staat in het onderzoek na aanvraag beschreven dat de ruimte
volgens de plattegrond 54 m² is. Dit is voldoende oppervlakte voor de opvang van 15 kinderen. Aan deze
groep grenst ook een toiletruimte (met verschoonkussen) en een volwassenentoilet.
De situatie is na het onderzoek na aanvraag volgens de directeur niet gewijzigd.

De binnenruimtes zijn passend en in overeenstemming met het aantal en de leeftijden van de op te vangen
kinderen ingericht. De groep Zonnetjes is ingericht met hoeken waaronder een bouwhoek (met speelkleed
en blokken), een leeshoek, een puzzelhoek en een huishoek (met verkleedkleren en poppen). In een aparte
ruimte die onderdeel is van de groepsruimte staat de grote tafel met banken waar gegeten en gedronken
wordt. Aan de muur hangen de dagritmekaarten, knutselwerkjes, de dagen van de week en cijfers. Ook
staat er een georganiseerde knutselkast.

Slaapruimte
Aan de groepsruimte van de Sterretjes (babygroep) grenst een slaapkamer met 8 bedden (waaronder 1
evacuatiebed). De directeur verklaart telefonisch dat alle kinderen tot 1,5 jaar (zowel uit de groep Sterretjes
als de groep Zonnetjes) in een eigen bed slapen. In de planning wordt er tot nu toe rekening mee gehouden
dat dagelijks maximaal 8 kinderen tot 1,5 jaar worden opgevangen, met voor allemaal de mogelijkheid om
in een eigen afgesloten bed te slapen. 
Tijdens de periode van dit onderzoek zijn de groepen niet vol. De directeur vertelt dat het zelden voorkomt
dat alle bedjes bezet zijn. 
De directeur vertelt te hopen meer aanmeldingen te krijgen en het aantal kindplaatsen volledig te kunnen
bezetten. Met het oog op de toekomst wil de directeur om deze reden voor de zekerheid 2 extra bedden in
de slaapruimte plaatsen. Hiermee komt het aantal bedden in de slaapkamer van de babygroep op 10
bedden. Per dag kunnen er op de opvang in totaal 10 kinderen van 1,5 worden opgevangen. Ook vertelt de
directeur eventueel een buitenbedje te willen aanschaffen aangezien hier bij  het team vraag naar zou zijn.

Voor de kinderen uit de Zonnetjesgroep zijn er ongeveer 15 stretchers verklaart de directeur. Een deel van
de groepsruimte wordt afgeschermd met een kamerscherm zodat een slaapgedeelte wordt gecreëerd. Het
beleid is dat alle kinderen rusten/slapen op een stretcher. Tijdens het inspectiebezoek van  6 december 2021
op de groep, is dit door de toezichthouder gezien. De kinderen slapen op de groep en wanneer zij wakker
worden mogen zij op de groep rustig spelen.
In het beleid staat beschreven dat wanneer kinderen wakker blijven tijdens het rusten (omdat ze bijna naar
school gaan) mogen spelen in de groepsruimte van de Sterretjes of doen ze buiten een activiteit.

Buitenruimte
Uit de plattegrond die is aangeleverd tijdens het onderzoek na aanvraag d.d. 17 februari 2021 blijkt dat de
buitenruimte een oppervlakte heeft van 75 m². Dit is voldoende voor de opvang van maximaal 23 kinderen.
De buitenruimte is omheind en betegeld. Er staat onder andere een klein speeltoestel met lage glijbanen,
een zandbak en een waterbaan. Ook is los materiaal zoals fietsjes en ballen beschikbaar. Aan de
slaapkamer van de babygroep grenst een afgeschermd gedeelte met zachte tegels voor de jonge kinderen.
De kinderen van de Sterretjes bereiken de buitenruimte via de slaapkamer of via de Zonnetjesgroep.

Gebruikte bronnen:
-Observaties 6 december 2021 tijdens het vorig jaarlijks onderzoek
-Telefonisch contact directeur 25 februari 2022
-Plattegrond kinderster Zuid, reeds in bezit van de GGD, ontvangen op 16 februari 2021
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Ouderrecht

Informatie
Bij positief advies voor het wijzigen van het aantal kindplaatsen informeert de houder de ouders via de
nieuwsbrief.
De directeur laat weten de wijziging van het aantal kindplaatsen eerder aan de oudercommissie te hebben
voorgesteld en dat hier akkoord voor is gegeven.

Gebruikte bronnen:
-Gesprek met de leidinggevende op 25 februari 2022
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Wijzigingen

• De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij verzoekt
de houder de gegevens te wijzigen. 

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen
kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.

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 participerende ouder; c. 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; d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder
structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden
opgevangen; e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot
informatie over de kinderen die worden opgevangen; f. 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 f 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.

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
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 de 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 de rekenregels.

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.

• Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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• De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid
schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig
actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het
kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.

• 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.

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.

• Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum beschikt
over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Passend voor
spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar evenredigheid aan
de groepen van het kindercentrum toebedeeld.

• Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het
kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.

• Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.

Ouderrecht
Informatie

• De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te
voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
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Naam voorziening : De Kinderster Zuid

KvK-vestigingsnummer : 000047538449

Website : https://www.dekinderster.nl

Aantal kindplaatsen : 20

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : De Kinderster Zuid B.V.

Adres houder : Sumatrakade 1539

postcode en plaats : 1019 RS Amsterdam

KvK-nummer : 81228309

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. A. Bladergroen

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 10-02-2022

Opstellen concept inspectierapport : 02-03-2022

Zienswijze houder : 09-03-2022

Vaststellen inspectierapport : 09-03-2022

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 10-03-2022

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 10-03-2022

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.

p.m.
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