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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 11 november 2022 is op grond van artikel 1.62, eerste lid van de Wet kinderopvang een onderzoek na
aanvraag uitgevoerd.
In dit onderzoek is beoordeeld in hoeverre de vestiging redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen zoals genoemd
in de wet- en regelgeving zal gaan voldoen. De praktijk is in dit onderzoek niet beoordeeld.

Beschouwing
Organisatie
De Kinderster B.V. is een organisatie met 3 kinderdagverblijven in Amsterdam (in Zuid, op IJburg en in
Oost). Aan het hoofd van de organisatie staat een directeur, die ook directeur is van BSO De Kinderster B.V.
en kinderdagverblijf Bio Kidz B.V. In totaal stuurt de directeur 5 kinderdagverblijven en 1 buitenschoolse
opvang aan. 

Voor de locaties van BioKidz en De Kinderster is 1 vestigingsmanager aangesteld. Daarnaast zijn
organisatiebreed 2 assistent-leidinggevenden aangesteld. Ook is er een administratief medewerker. Zij
werken allemaal voor zowel De Kinderster B.V. als 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
In dezelfde straat als het kinderdagverblijf in Oost is de directeur nu van plan een buitenschoolse opvang en
een kinderdagverblijf (een peutergroep) te beginnen. Dit onderzoek gaat over de aanvraag van de bso. Bij de
bso gaan 3 nieuwe beroepskrachten werken, met daarnaast 1 vaste beroepskracht die ook bij het nieuw te
openen kinderdagverblijf werkt. Als een vaste beroepskracht afwezig is, kunnen de assistent-
leidinggevende of de vestigingsmanager worden ingezet.

Advies aan college van B&W
Uit het onderzoek is gebleken dat de vestiging redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die in
de Wet kinderopvang aan een kindercentrum zijn gesteld. De toezichthouder adviseert om - mits aan
overige wet- en regelgeving is voldaan - de exploitatie van de voorziening toe te staan en dit op te nemen in
het Landelijk Register Kinderopvang.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen
A-ziekten en ouderparticipatieopvang

Registratie
De houder opent het kindercentrum pas nadat hiervoor toestemming is gegeven door het college. Als uit
onderzoek blijkt dat de opvang volgens de regels zal gebeuren, dan krijgt de houder deze toestemming.

Administratie
Schriftelijke overeenkomst 
De directeur verklaart dat ouders van de kinderen die bij dit kindercentrum zullen worden opgevangen, een
schriftelijke overeenkomst voor de opvang van de kinderen wordt aangeboden.

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de directeur tijdens het inspectiebezoek
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan geschreven. Speciaal voor deze locatie is
ook nog een werkplan gemaakt.

In het pedagogisch beleidsplan is duidelijk beschreven hoe de pedagogische praktijk er volgens de
organisatie moet uitzien. In het beleid is beschreven hoe de beroepskrachten zorgen voor de emotionele
veiligheid van de kinderen. De beroepskrachten helpen de kinderen bij het uiten en verwoorden van
gevoelens, tonen respect voor de autonomie van kinderen en stellen regels en grenzen aan het gedrag van
kinderen. De beroepskrachten helpen de kinderen bij het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale
competenties door ze spelenderwijs uit te dagen in bijvoorbeeld motorische en creatieve vaardigheden. Dit
kan door een prikkelde inrichting van de ruimtes, buiten spelen en knutselen met kosteloos materiaal. Ook
leren de beroepskrachten de kinderen normen en waarden aan door regels en afspraken te hanteren. De
belangrijkste regels en uitgangspunten zijn opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.

In het pedagogisch beleidsplan is duidelijk beschreven hoe de beroepskrachten de ontwikkeling van de
kinderen volgen en stimuleren. 
Elk kind heeft een mentor. In het beleid staat hoe de BSO aan de ouders en kinderen laat weten wie de
mentor van het kind is. Ook is beschreven hoe en wanneer de mentor over de ontwikkeling van het kind
spreekt met de ouders.

De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep is in het pedagogisch beleidsplan
beschreven. In het beleid is verder duidelijk beschreven hoe kinderen kunnen wennen aan de nieuwe groep
waarin zij zullen worden opgevangen en wat het beleid is voor extra opvang.
In het beleidsplan staat dat het aantal beroepskrachten per groep wordt bepaald op basis van het aantal
kinderen. Ook is beschreven op welke tijden minder beroepskrachten werken dan nodig is.

In het pedagogisch beleidsplan is verder duidelijk beschreven welke taken beroepskrachten in opleiding,
stagiairs en vrijwilligers in het kinderdagverblijf kunnen uitvoeren en hoe zij worden begeleid.

In eerste instantie is in het pedagogisch werkplan beschreven dat kinderen de basisgroep nooit verlaten. Uit
het gesprek tijdens het inspectiebezoek blijkt dat dit wel zal gebeuren, bijvoorbeeld als een deel van de
kinderen gaat buiten spelen. De houder heeft het pedagogisch werkplan aangepast, zodat nu ook
beschreven is welke activiteiten de kinderen buiten de eigen basisgroep kunnen doen en hoe dit gebeurt. 

Werken volgens het pedagogisch beleid
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten werken volgens het pedagogisch beleidsplan, onder andere
door coaching on the job, video-interactiebegeleiding en de coach die meedraait op de groep. Voor de start
op deze locatie ontvangen de beroepskrachten het locatiespecifieke beleid. Zij worden ingewerkt bij de
bestaande bso van De Kinderster. In het begin zal de pedagogisch coach en de vestigingsmanager
meedraaien op de groep om toe te zien op het uitvoeren van het locatiespecifieke beleid.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan BSO De Kinderster Oost (versie september 2022), ontvangen op 7 november 2022
- Pedagogisch beleidsplan BSO De Kinderster Oost (versie november 2022), ontvangen op 16 november
2022
- Gesprek met de directeur en pedagogisch coach tijdens het inspectiebezoek
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De rechtspersoon heeft een geldige verklaring omtrent het gedrag. De bestuurders ook en ze zijn ook
gekoppeld aan de houder in het Personenregister Kinderopvang (PRK).
De personen die bij het kinderdagverblijf zullen werken, zijn met hun verklaring omtrent het gedrag
ingeschreven in het PRK. Voordat zij beginnen met werken zullen deze personen worden gekoppeld aan de
houder in het PRK. Deze beoordeling gaat over de 4 beroepskrachten en de pedagogisch coach en
vestigingsmanager die na de opening op de locatie zullen werken.

Opleidingseisen
De personen die bij het kinderdagverblijf zullen werken, hebben een passend diploma zoals genoemd in de
cao Kinderopvang. Deze beoordeling gaat over het personeel dat na de opening op de locatie zal werken. 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft ook een opleiding gevolgd zoals genoemd in de cao
Kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Bij de buitenschoolse opvang zullen 4 beroepskrachten worden ingezet. Er zullen dagelijks maximaal 16
kinderen door 2 beroepskrachten worden opgevangen. De directeur vertelt dat er momenteel nog geen
kinderen bij de bso geplaatst zijn maar dat er veel vraag is. Naar verwachting zal er snel een volle groep zijn.

Uit het standaardrooster blijkt dat redelijkerwijs zal worden voldaan aan de vereiste beroepskracht-
kindratio. Als een vaste beroepskracht afwezig is, kunnen de vestigingsmanager, de assistent-
leidinggevende of een beroepskracht van de andere locaties worden ingezet. 

De beroepskrachten zullen op schooldagen werken van 13.30 tot 18.30 uur, of van 14.30 tot 18.30 uur. Dit past
bij de verwachte tijden waarop de kinderen binnen zullen komen in verband met de schooltijden. Op
schoolvrije dagen en in vakanties zullen de beroepskrachten dagelijks werken van 7.30 tot 17.00 uur, met
pauze van 13.00 tot 13.30 uur, of van 9.00 tot 18.30 uur met pauze van 13.30 tot 14.00 uur. Volgens het
pedagogisch beleidsplan kan er dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur, tussen 13.00 en 14.00 uur en tussen 17.00
en 18.00 uur worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Met de werktijden zoals opgenomen in het
standaardrooster zal dit beleid kunnen worden uitgevoerd.

Op de momenten dat minder beroepskrachten werken en er wordt afgeweken van de beroepskracht-
kindratio is naast de beroepskracht altijd een andere volwassene in het kindercentrum. Aan het begin en
einde van de dag zullen de vestigingsmanager, assistent-leidinggevende of administratief medewerkers
aanwezig zijn. De pauzes zullen de beroepskrachten houden in het pand. Als zij dat echt niet willen (cao-
technisch mag dit namelijk niet geëist worden), kan er iemand van het management of administratie
aanwezig zijn. Dit verklaart de directeur tijdens het inspectiebezoek.

Het management en de administratief medewerkers zijn de achterwacht van deze locatie. Zij kunnen
binnen 15 minuten op de locatie zijn en zijn tijdens de openingstijden van het kinderdagverblijf beschikbaar.
De beroepskrachten kennen de achterwachtregeling.

Op de locatie zullen voorlopig geen stagiairs of beroepskrachten in opleiding worden ingezet.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De Kinderster heeft uitgerekend hoeveel uren de pedagogisch beleidsmedewerker/coach minimaal moet
worden ingezet. Hierbij is rekening gehouden met het aantal vestigingen en fte’s per januari 2022 en zijn de
nieuwe locaties (waaronder deze) vanaf 1 september 2022 (dit was toen een streefdatum) meegenomen. De
pedagogisch beleidsmedewerker/coach werkt voor alle vestigingen van de organisatie. In het coachingsplan
2022 is beschreven hoe de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach over de verschillende
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vestigingen is verdeeld. Beroepskrachten en ouders kunnen naar dit beleidsstuk vragen bij de
vestigingsmanager.

In het eerstvolgende jaarlijks inspectieonderzoek zal beoordeeld worden of alle beroepskrachten coaching
hebben gehad.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De buitenschoolse opvang heeft 1 basisgroep waarin maximaal 16 kinderen zullen worden opgevangen. Zij
zullen alleen in deze basisgroep worden opgevangen. 

De kinderen zullen worden onverdeeld waardoor elk kind een mentor heeft. De mentor heeft 1 keer per jaar
een gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun kind. De mentor is ook de contactpersoon voor
ouders wanneer zij vragen hebben over hoe het met hun kind gaat.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Op de buitenschoolse opvang zullen de beroepskrachten Nederlands spreken met de kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Personenregister Kinderopvang, gecontroleerd op 10 november 2022
- Kopieën diploma’s van beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker, deels in bezit GGD en
deels ontvangen op 7 november 2022
- Pedagogisch beleidsplan De Kinderster BSO Oost (versie november 2022), ontvangen op 7 november 2022
- Conceptrooster, ontvangen op 7 november 2022
- Gesprek met de directeur en pedagogisch coach tijdens het bezoek
- Coachingsplan 2022, ontvangen op 7 november 2022
- Kopieën arbeidsovereenkomsten, ontvangen op 7 november 2022
- Raadplegen Landelijk Register Kinderopvang d.d. 5 december 2022
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor de hele organisatie is een algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid geschreven. Hierin zijn ook alle
protocollen en werkinstructies opgenomen.

In het beleid zijn risico’s met grote gevolgen voor de fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid van
de kinderen beschreven. Hierin zijn maatregelen beschreven die zijn of worden genomen om de risico’s te
verkleinen. Beschreven is welke risico’s kleine gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de
kinderen. Ook is beschreven hoe de organisatie met deze kleine risico’s omgaat. Verder is in het veiligheids-
en gezondheidsbeleid aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en hoe ze daarmee omgaan. Volgens het
beleid is er een open werkklimaat, en worden beroepskrachten tijdens werkoverleg gestimuleerd om elkaar
feedback te geven en een 'niet-pluisgevoel' bespreken.

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beschreven hoe de beleidscyclus eruitziet. Regelmatig zullen de
beroepskrachten aan de hand van een intern toetsingskader nagaan in hoeverre de afspraken m.b.t.
veiligheid en gezondheid worden nageleefd. De beroepskrachten moeten bijvoorbeeld letten op: wordt het
speelgoed periodiek gereinigd en of het 4-ogenprincipe wordt nageleefd. De uitkomst wordt besproken
tijdens een vergadering, en aan de hand daarvan wordt een actieplan opgesteld. Dit wordt tijdens
teamvergadering ook weer geëvalueerd en als het nodig is, wordt het beleid veiligheid en gezondheid
aangepast. 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat waar medewerkers en ouders het veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de mogelijke aanpassingen kunnen vinden. Ook staat in het beleid hoe de
achterwacht op deze locatie is geregeld.

Bij de bso zal altijd ten minste 1 volwassene met een geldig EHBO-diploma zijn. Dit blijkt uit het
conceptrooster en toegestuurde kopieën van de EHBO-diploma’s.

Uitvoering beleid
De houder zal er redelijkerwijs voor zorgen dat de beroepskrachten in de praktijk volgens het veiligheids- en
gezondheidsbeleid (kunnen) werken. Het inwerkproces is op papier vastgelegd. Nieuwe medewerkers
krijgen het beleid en worden gedurende 3 dagen door de vaste beroepskrachten ingewerkt op de
belangrijkste afspraken. Daarnaast worden de beroepskrachten via het intern toetsingskader dat zij zelf
controleren nog eens op de afspraken gewezen. Iedere vergadering krijgen de beroepskrachten de taak 2
thema's uit te lichten, bijvoorbeeld door een quiz of presentatie voor te bereiden. De beroepskrachten die
bij de locatie komen werken, kennen het algemene beleid al omdat zij ingewerkt worden op een andere
locatie. Ook krijgen zij het locatiespecifieke beleid voordat zij beginnen op deze locatie.

Buiten spelen
Over het buiten spelen zijn afspraken vastgelegd. Er wordt op buitenspeelplaatsen in de buurt gespeeld. Als
er 1 beroepskracht op de groep staat, zijn wat aanvullende afspraken nodig. Voordat de groep naar buiten
gaat, wordt iedereen verzocht naar de toilet te gaan. Als de groep buiten is met 1 beroepskracht en een
kind moet dan naar het toilet, moet de hele groep mee naar binnen. Er mogen geen kinderen zonder
toezicht buiten spelen. Het kan zijn dat de beroepskracht hulp inschakelt van het kinderdagverblijf in Oost
(in dezelfde straat als de bso). Uiteindelijk zal, op dagen dat 1 beroepskracht werkt, volgens de directeur
liefst een groepshulp of stagiair ingezet worden ter ondersteuning. 

Ophalen uit school
In de werkinstructie kinderen ophalen is beschreven welke afspraken er gelden om te zorgen voor het veilig
ophalen van kinderen. Beschreven is wat de beroepskrachten meenemen als ze kinderen ophalen en onder
welke voorwaarden het protocol vermissing in werking treedt. Voor de scholen waar de kinderen opgehaald
worden zijn looproutes vastgelegd en is beschreven wat de ophaalplek bij school zal zijn.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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De organisatie heeft in 2022 een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Hiervoor is
gebruikgemaakt van het model uit juni 2018 dat gemaakt is door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De
sociale kaart is toegespitst op deze locatie. De inhoud van de meldcode voldoet aan de voorwaarden.

De kennis en het gebruik van de meldcode zal worden bevorderd doordat deze wordt besproken tijdens het
werkoverleg en op studiedagen. De beroepskrachten zullen jaarlijks geschoold worden in de meldcode.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de directeur en pedagogisch coach tijdens het bezoek
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid (versie oktober 2022), ontvangen op 7 november 2022
- Standaardrooster, ontvangen op 7 november 2022
- Kopieën EHBO-diploma’s, ontvangen op 7 november 2022
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2022, ontvangen op 7 november 2022
- Inwerkproces De Kinderster, ontvangen op 7 november 2022
- Werkinstructie kinderen ophalen (geen datum of versienummer), ontvangen op 16 november 2022
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Omgevingsvergunning
Voor de locatie (Sumatrakade 1483B) is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik afgegeven. Hierin is
een aantal bepalingen opgenomen, waaronder dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. 

Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang zal  1 ruimte ('groepsruimte 1 BSO' op de plattegrond) gebruiken. Die ruimte
heeft volgens de plattegrond een oppervlakte van 57,5 m². Dit is voldoende voor de opvang van maximaal 16
kinderen. 

De inrichting van de groepsruimtes past bij het aantal kinderen dat zal worden opgevangen en bij de leeftijd
en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er is een bouwhoek met een houten treinbaan, puzzels, grote
auto's en plastic dino's. In de huishoek is onder andere verkleedkleding en een speelwinkeltje met
benodigdheden te vinden. De bso zal gebruikmaken van een digibord voor educatieve activiteiten. Ook zijn
er hoge tafels om aan te eten of spelen, en een wandmeubel met een soort bureau waar de kinderen aan
kunnen spelen. Er zijn kasten met knutselmateriaal. Het losse speelgoed is onder andere: een knikkerbaan,
barbiepoppen en constructiemateriaal.

Buitenspeelruimte 
De buitenschoolse opvang heeft in principe een aangrenzende buitenspeelruimte. Die is direct te betreden
via de achterkant van het pand. Dit is een gedeelde buitenruimte die ook wordt gebruikt door de bewoners
van het appartementencomplex. Het bestaande naastgelegen kinderdagverblijf, en het tweede
kinderdagverblijf waar gelijktijdig een aanvraag tot exploitatie voor is gedaan, zullen hier ook spelen. In de
praktijk zal de buitenruimte alleen door de kinderdagverblijven gebruikt worden. In totaal zullen maximaal
64 kinderen gelijktijdig buiten moeten kunnen spelen. Dit zijn 32 kinderen van kinderdagverblijf De
Kinderster Sumatrakade 1539, 16 kinderen van bso De Kinderster Oost, waarvoor een aanvraag tot
exploitatie is gedaan en 16 kinderen van deze locatie. De buitenspeelruimte heeft volgens de plattegrond
een oppervlakte van 260 m². Dit is genoeg voor opvang van 16 kinderen en het gedeeld gebruik met 64
kinderen.

In de praktijk zal de bso voornamelijk gebruikmaken van andere (openbare) buitenspeelruimtes:

- een speeltuin in de Tosarituin. Deze is ingericht voor de jongste kinderen met een zandbak, klimhuisje en
glijbaan. De speeltuin ligt aan de achterkant van het pand. Er moet een fietspad worden overgestoken om
hier te komen. De afstand is ongeveer 75 meter vanaf de tuin;
- Een speeltuin aan de Javakade/Sumatrakade. Hier kunnen zowel jonge als wat oudere kinderen spelen.
Hier zijn een skatebaan, een voetbalkooi, een nestschommel, glijbaan en 2 klim/speelhuisjes. Er moet een
autoweg worden overgestoken om hier te komen. De afstand is ongeveer 100 meter vanaf de voorzijde van
het pand.

De bso heeft los buitenspeelmateriaal, zoals hoepels, ballen en pionnen. De buitenruimte is passend
ingericht en veilig toegankelijk. Alles bij elkaar is er ruim voldoende oppervlakte aan buitenspeelruimte
beschikbaar.

Gebruikte bronnen:
- Observaties
- Omgevingsvergunning, d.d. 19 mei 2020 (kenmerk: 4915053/HZ_WABO-2020-001413), ontvangen op 17
oktober 2022
- Plattegrond, d.d. 23 oktober 2019, behorend bij omgevingsvergunning d.d. 23 maart 2020 (kenmerk:
4758723/HZ_WABO-2019-012092), ontvangen op 17 oktober 2022
- Gesprek met de directeur
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid (versie oktober 2022), ontvangen op 7 november 2022
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Ouderrecht

Informatie
De houder zal de ouders over alle verplichte onderwerpen informeren. De houder doet dit via het
intakegesprek, de website www.dekinderster.nl en het informatieboekje. In 1e instantie is de manier
waarop het voedingsbeleid beschreven is niet specifiek genoeg voor de bso. Dit heeft de houder aangepast. 
De houder informeert de ouders ook over de tijden waarop genoeg beroepskrachten werken en de tijden
waarop minder beroepskrachten werken dan nodig is.

In het informatieboekje staat dat de houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Klachten en geschillen
De houder heeft een regeling voor de afhandeling van klachten. Deze regeling voldoet aan de voorwaarden.
Ook is de houder aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Via de website kunnen ouders lezen dat de klachtenregeling opgevraagd kan worden bij de pedagogisch
coach/beleidsmedewerker. In het informatieboekje en op de website www.dekinderster.nl kunnen ouders
lezen dat de houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
- Website www.dekinderster.nl, geraadpleegd op 2 december 2022
- Informatieboekje (zonder datum of versienummer), ontvangen op 7 november 2022
- Aangepast informatieboekje (zonder datum of versienummer), ontvangen op 16 november 2022
- Gesprek met de directeur
- Klachtenregeling (zonder datum of versienummer), ontvangen op 7 november 2022
- Raadplegen Landelijk Register Kinderopvang op 2 december 2022
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en
ouderparticipatieopvang
Registratie

• Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft
plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in
overeenstemming met de daarvoor gestelde regels.

Administratie

• Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder
van een kindercentrum en de ouder.

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid

• Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een
kindercentrum draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse
opvang, bedoeld in artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze
waarop 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 wijze
waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de
ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt
welke beroepskracht de mentor is van het kind.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

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

• 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 op grond van de beroepskracht-kindratio 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 basisgroep kunnen
verlaten.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang
gedurende extra dagdelen.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse
opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
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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 van een kindercentrum
kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen.

Opleidingseisen

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een
bewijsstuk waaruit blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de
deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken beheerst op ten minste
niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor talen.

• Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden
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 basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels.

• Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije
middagen van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder
beroepskrachten worden ingezet, of indien conform het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten worden ingezet, wordt ten minste de helft van het benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.

• Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 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 16 lid 4
van het Besluit kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het
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kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één
andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

• Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt
opgevangen in één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald
op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

• Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het
kind en bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is
de mentor voor de ouders en het kind 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. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang
worden verzorgd conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die
daarvoor gelden. 
(artikel 1.50 lid 2 sub i en artikel 1.55 lid 1 lid 3 Wet kinderopvang) 
OF 
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal
worden gebruikt, overeenkomstig een door de houder van een 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 buitenschoolse opvang conform
het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

• 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.

• 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 concrete beschrijving van de risico’s die
de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt,
waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in
opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete
termen is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk
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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.

• 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.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete
beschrijving van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming
van de beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een
beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.

• De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de
buitenschoolse opvang 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 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; 
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e. het beslissen over: 
- het doen van een melding, en 
- het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

• De houder van een kindercentrum 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.

• Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het
kindercentrum aanwezig kind.

• Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het
kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het
kindercentrum. In het geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in
de directe nabijheid van het kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig
bereikbaar.

Ouderrecht
Informatie

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

• De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.

• De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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 inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio.

Klachten en geschillen

• De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten
over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of
kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.

• De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij
de houder van een kindercentrum indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.

• De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling.

• De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie
Kinderopvang voor het behandelen van: 
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a. geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het
wettelijk adviesrecht.
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Naam voorziening : BSO De Kinderster oost

KvK-vestigingsnummer : 000043872247

Website : https://dekinderster.nl/

Aantal kindplaatsen : 16

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 : 11-11-2022

Opstellen concept inspectierapport : 07-12-2022

Zienswijze houder : 08-12-2022

Vaststellen inspectierapport : 08-12-2022

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 08-12-2022

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 08-12-2022

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.

We danken de inspecteur voor het vertrouwen en kijken uit naar de opening van onze BSO.

Met vriendelijke groet,

De Kinderster
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