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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 18 augustus 2014 is een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Op grond van het risicoprofiel van
de locatie zijn alle kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en
gezondheid, accommodatie en inrichting en ouderrecht onderzocht. Eén van de directieleden was tijdens het
inspectiebezoek aanwezig op de vestiging. De directie heeft binnen de onderzoekstermijn een aantal documenten
ten behoeve van het onderzoek aangeleverd.

Beschouwing
VOF Kinderopvang De Blije Bij is de houder van Kinderopvang De Blije Bij en BSO De Blije Bij. Het kinderdagverblijf
en de BSO zijn in hetzelfde winkelpand in Amsterdam-West gevestigd. Vier dagen per week is een van de twee
directieleden aanwezig in het kindercentrum. Beide directieleden hebben een kindgerichte hbo-opleiding gevolgd en
zijn bevoegd om op de groep te werken. 

Het kinderdagverblijf beschikt over twee groepsruimtes, waarvan er één aan de voorzijde en één op de eerste
verdieping van het gebouw gelegen is. 

De toezichthouder heeft reeds op 1 juli 2014 telefonisch contact gehad met de voorzitter van de oudercommissie
in verband met het onderzoek bij de BSO. De oudercommissie heeft destijds verklaard tevreden te zijn over de
kwaliteit en de inzet van het personeel, de inrichting van de binnen- en buitenruimtes, het veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de pedagogische praktijk van zowel het kinderdagverblijf als de BSO. 

Er is formeel geen vertrouwenspersoon of klachtencoördinator aangesteld. De directie verklaart dat zowel de
medewerkers als de ouders bij hen terechtkunnen indien zij een klacht hebben of een vertrouwelijke situatie willen
bespreken.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan

Er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor het kinderdagverblijf. Tevens is er een apart pedagogisch
beleidsplan voor de buitenschoolse opvang die in hetzelfde gebouw is gevestigd opgesteld. 

In het pedagogisch beleidsplan staan tegenstrijdige beschrijvingen over de indeling van de stamgroepen op basis
van de leeftijden van de kinderen. In het pedagogisch beleidsplan is beschreven dat de kinderen worden
opgevangen in twee verticale stamgroepen met een leeftijdsopbouw van 0 tot 4 jaar oud. Hierbij wordt genoemd
dat het hanteren van verticale stamgroepen ertoe leidt dat de kinderen gedurende de gehele opvangperiode in
dezelfde groep kunnen worden opgevangen. Enkele alinea's verder beschrijft de houder hoe het intern wennen bij
overplaatsen van de baby- naar de peutergroep verloopt. Bij het intern wennen wordt uitgegaan van horizontale
stamgroepen. In de praktijk lijkt er sprake te zijn van opvang in horizontale groepen: in de groep Smurfen zijn in
de maanden juni, juli en augustus 2014 uitsluitend kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar oud opgevangen en in de
groep Mickey Mouse zijn in dezelfde periode uitsluitend kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar oud
opgevangen. Tijdens het inspectiebezoek komt een kind dat onlangs 2 jaar oud is geworden wennen in de groep
Mickey Mouse. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van opvang in verticale groepen, maar van horizontale groepen.

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

Pedagogische praktijk

Tijdens de observatie op de groep Mickey Mouse stimuleert de beroepskracht de kinderen om in een kring te gaan
zitten. In deze kring worden alle kinderen begroet en worden er liedjes gezongen. Halverwege het kringgesprek
wordt er een kind naar de opvang gebracht door een ouder. De reeds aanwezige kinderen worden wat onrustig
omdat dit kind vandaag haar verjaardag viert. De beroepskracht vraagt de kinderen om hun aandacht bij het
kringgesprek te houden en zegt dat zij later op de dag de verjaardag van het kind zullen vieren. Wanneer alle
kinderen weer met hun aandacht bij de kring zijn, wijst de beroepskracht enkele kinderen aan die mogen tellen
hoeveel kinderen er vandaag aanwezig zijn. Vervolgens worden andere kinderen aangewezen die de dagen van de
week en de kleuren van verschillende kaarten mogen benoemen. Wanneer de kinderen een antwoord niet weten
worden zij hierbij geholpen door de beroepskracht of door de andere kinderen uit de groep. De beroepskracht
creëert op deze manier leermomenten voor de kinderen en zorgt ervoor dat de kinderen hun persoonlijke
competenties kunnen ontwikkelen. 

Tijdens het inspectiebezoek is gebleken dat niet alle punten uit het pedagogisch beleidsplan worden uitgevoerd in
de praktijk. 
Met betrekking tot het opendeurenbeleid is in het pedagogisch beleidsplan opgenomen dat de kinderen tijdens
vaste rituelen zoals eten en drinken in de eigen stamgroep worden opgevangen. Na deze vaste momenten
kunnen kinderen, in overleg, in een andere groepsruimte spelen (dit kan zowel het kinderdagverblijf als de
buitenschoolse opvang zijn). Bij aanvang van het inspectiebezoek om 9.45 uur zitten de kinderen uit de groepen
Smurfen, Mickey Mouse en twee kinderen van een directielid allemaal in de ruimte van de groep Mickey Mouse. De
kinderen uit de groepen Smurfen en Mickey Mouse hebben gezamelijk gegeten en gaan, bij binnenkomst van de
inspecteur, direct naar hun eigen groepsruimte. Hieruit blijkt dat de vaste (eet-)momenten niet te allen tijde in de
eigen vaste stamgroep plaatsvinden. 
Een directielid verklaart dat de twee andere kinderen, welke ouder zijn dan 4 jaar, niet hebben meegegeten met
de groep. Deze kinderen hebben alleen een boterham gehaald en zijn daarna in het kantoor gebleven. 

Met betrekking tot het vierogenprincipe is in het pedagogisch beleidsplan beschreven dat er op iedere groep van
7.00 tot 18.00 uur altijd met een stagiaire wordt gewerkt. Deze stagiaires zouden niet tegelijkertijd met de
beroepskrachten pauzeren, waardoor de beroepskrachten niet alleen met de kinderen in een ruimte aanwezig
zijn. Op de momenten dat er geen stagiaires beschikbaar zijn, worden er vrijwilligers ingezet volgens het
pedagogisch beleidsplan. Uit het werkrooster van de maanden juni, juli en augustus 2014 blijkt echter dat er
regelmatig één beroepskracht alleen werkzaam is op de groepen en dat er op deze momenten geen stagiaire of
vrijwilliger is ingezet. In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen dat er naast de inzet van stagiaires en
vrijwilligers ook gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht om aan het vierogenprincipe te voldoen. 

In het pedagogisch beleidsplan is beschreven dat de emotionele veiligheid van de kinderen onder andere wordt
gewaarborgd door het hanteren van vaste groepen en het inzetten van vaste beroepskrachten op de groepen.
Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat er geen vaste beroepskrachten worden ingezet op de groepen. Gedurende
het inspectiebezoek zijn er vier verschillende beroepskrachten ingezet op de groep Mickey Mouse. Uit de
overgelegde roosters en presentielijsten blijkt bovendien dat alle beroepskrachten op beide groepen worden

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(art 1.50 lid 2 sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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ingezet; er is geen sprake van vaste beroepskrachten die aan een vaste groep zijn toegewezen. Op de dag van
het inspectiebezoek zijn er op beide groepen invalkrachten ingezet. De enige vaste medewerker is het directielid
dat op de groep Smurfen is ingeroosterd. Uit het bovenstaande blijkt dat er onvoldoende zorg wordt gedragen
voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan en voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van de
kinderen 

Samenvattend: 
De houder draagt onvoldoende zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan en voor het waarborgen
van de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit het feit dat er verschillende onderwerpen in het
pedagogisch beleidsplan beschreven zijn, die niet worden uitgevoerd in de praktijk. Zo worden de kinderen in
horizontale stamgroepen opgevangen, waarbij kinderen vanaf 2 jaar oud kunnen doorstromen naar een
peutergroep terwijl in het pedagogisch beleidsplan is beschreven dat kinderen de gehele opvangperiode in dezelfde
groep kunnen worden opgevangen. 
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan dat de emotionele veiligheid van de kinderen onder andere
wordt gewaarborgd door vaste beroepskrachten in te zetten op de groepen. Tijdens het inspectiebezoek blijkt
echter dat er geen vaste beroepskrachten aan de groepen zijn toegewezen. De kinderen zien veel verschillende
beroepskrachten waardoor de emotionele veiligheid van de kinderen niet kan worden gewaarborgd.

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

Gebruikte bronnen:

- Pedagogisch beleidsplan De Blije Bij, versie maart 2014 (ontvangen op 11 juni 2014) 
- Werkrooster van de maanden juni, juli en augustus 2014 
- Presentielijsten van de maanden juni, juli en augustus 2014 
- Observatie 
- Inspectieonderzoek

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

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 lid 3 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaring omtrent het gedrag van één invalkracht is afgegeven ten behoeve van ROC TOP. Dit betekent dat
deze verklaring omtrent het gedrag niet voor de juiste belanghebbende (kinderdagverblijf De Blije Bij) is afgegeven
en daarmee is deze niet geldig. De overige beroepskrachten en invalkrachten, die zijn ingezet in de periode juni,
juli en augustus 2014 beschikken wel over een geldige verklaring omtrent het gedrag.

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

Passende beroepskwalificatie

De toezichthouder heeft beoordeeld dat alle beroepskrachten en vaste invalkrachten die zijn ingezet in de periode
juni, juli en augustus 2014 beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de
cao Kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

Er zijn twee groepen in het kinderdagverblijf. Het is echter niet duidelijk op welke manier deze groepen zijn
opgebouwd. 
De houder verklaart per 1 januari 2014 de baby- en de peutergroep te hebben omgevormd naar twee verticale
groepen: groep 'Smurfen' met maximaal elf kinderen van 0 tot 4 jaar en groep 'Mickey Mouse' met maximaal
twaalf kinderen van 0 tot 4 jaar. De verticale groepen staan beschreven in het pedagogisch beleidsplan en het
informatieboekje. In de praktijk blijkt er echter sprake te zijn van horizontale groepen. De presentielijsten van
juni, juli en augustus 2014 laten zien dat in de groep 'Smurfen' enkel kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar
worden opgevangen en in de groep 'Mickey Mouse' enkel kinderen leeftijd van 2 tot en met 4 jaar; dit is reeds
beoordeeld bij de beoordeling van het pedagogisch beleidsplan. 

De toezichthouder heeft geconstateerd dat er geen sprake is van opvang in vaste stamgroepen. Bij aanvang van
het inspectiebezoek blijkt dat beide groepen van het kinderdagverblijf in de ruimte van de groep Mickey Mouse. De
kinderen hebben samen ontbeten en bij binnenkomst van de toezichthouder wordt direct besloten om de
kinderen naar hun eigen groepsruimte te brengen. In het kader van een opendeurenbeleid kunnen er
groepsoverstijgende activiteiten georganiseerd worden. De vaste momenten, zoals bijvoorbeeld het eetmoment,
dienen echter altijd in de eigen groepsruimte plaats te vinden. 
Bij aanvang van het inspectiebezoek zijn er ook twee kinderen van een directielid in de groepsruimte Mickey
Mouse aanwezig. Deze kinderen zijn ouder dan 4 jaar en maken gebruik van de buitenschoolse opvang
gedurende de openingstijden van de buitenschoolse opvanggroep. Het directielid verklaart dat deze twee kinderen
niet hebben meegegeten, maar dat zij alleen een boterham hebben gehaald en daarna in het kantoor zijn
gebleven. 

De toezichthouder heeft geconstateerd dat er geen vaste beroepskrachten zijn toegewezen aan de groepen. 
De beroepskrachten die op de werkroosters van juni, juli en augustus 2014 staan, komen niet overeen met de
namen van de beroepskrachten die voor dezelfde periode op de presentielijsten zijn genoteerd. Wat opvalt, is dat
er bijna dagelijks beroepskrachten werkzaam zijn die niet zijn ingeroosterd conform het werkrooster. Er wordt op
de presentielijsten niet structureel genoteerd welke beroepskracht op welke groep staat. Waar dit wel is
aangegeven, komt deze registratie niet altijd overeen met het werkrooster. Zo laten de presentielijsten zien dat
er in de maanden juni en juli 2014 vier keer een beroepskracht op een andere groep staat dan op het
werkrooster wordt aangegeven. 
Tevens laten de werkroosters zien dat er per maand verschillende beroepskrachten op de groepen worden
ingezet. Zo zijn er in juni, juli en augustus 2014 op de groep 'Mickey Mouse' op de maandagen in totaal vijf
verschillende beroepskrachten ingeroosterd en op dinsdagen en woensdagen in totaal vier verschillende
beroepskrachten. 
Op de groep 'Smurfen' geldt vrijwel dezelfde situatie. Zo zijn er in juni, juli en augustus 2014 op alle dagen,
behalve de donderdagen, in totaal vier verschillende beroepskrachten (waarvan één BBL-leerling) ingeroosterd. 
Tijdens het inspectiebezoek zijn er tussen 9.45 en 13.00 uur vier verschillende beroepskrachten werkzaam op de
groep 'Mickey Mouse'. Gelet op het bovenstaande, concludeert de toezichthouder dat er niet wordt voldaan aan
de eis van maximaal drie vaste beroepskrachten per kind. 

De houder verklaart dat er geen kinderen zijn die structureel in een andere dan de vaste stamgroep worden
opgevangen.

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

Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 3 lid 4 lid 8 lid 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub e Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 1 lid 2 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
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Beroepskracht-kind-ratio

Tijdens het inspectiebezoek worden er in de groep 'Mickey Mouse' tien kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten. Op de groep 'Smurfen' worden vijf kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. Op de
dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt
opgevangen. 
Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van juni, juli en augustus 2014 constateert de toezichthouder
dat er ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. 

De presentielijsten van juni, juli en augustus 2014 laten zien dat het voorkomt dat een beroepskracht alleen in het
kindercentrum aanwezig is bij het openen en sluiten. In geval van een calamiteit fungeren de twee directieleden
en/of de twee allround medewerkers van De Blije Bij (de echtgenoten van de beide directieleden) als achterwacht.
Zij kunnen binnen tien minuten aanwezig zijn. 
De achterwachtregeling is opgenomen in het pedagogisch beleid. 

De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: 7.00-16.30 uur, 8.00-17.30 uur en 9.00-18.00
uur. De beroepskrachten pauzeren elk een uur tussen 13.00 en 15.00 uur. De beroepskrachten houden bij hoe
laat de kinderen worden gebracht en hoe laat zij weer worden opgehaald door hun ouders. De toezichthouder
heeft op basis van een steekproef bepaald dat er in totaal maximaal drie uur per dag wordt afgeweken van de
beroepskracht-kind-ratio. Hiermee voldoet de inzet van beroepskrachten bij afwijking van de beroepskracht-kind-
ratio.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:

- Afschriften van verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 28 augustus en 5 september 2014) 
- Afschriften van beroepskwalificaties (ontvangen op 28 augustus en 5 september 2014) 
- Presentielijsten juni, juli en augustus 2014 (ontvangen op 28 augustus 2014) 
- Werkroosters juni, juli en augustus 2014, (ontvangen op 28 augustus 2014) 
- Overzicht kindplaatsing juni, juli en augustus 2014 (ontvangen op 18 augustus 2014) 
- Pedagogisch beleidsplan De Blije Bij, versie maart 2014 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Gesprek met een directielid 
- Inspectieonderzoek

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub d sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In de maand mei 2014 zijn de mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico's in de verschillende ruimtes van het
kinderdagverblijf geïnventariseerd. De directie heeft een plan van aanpak opgesteld waarin per risico de benodigde
maatregelen zijn beschreven. In één overzichtelijk document wordt het volgende beschreven: de
veiligheidsrisico's, de urgentiecode per risico, de maatregel of het beleidsstuk waarin staat vermeld hoe het risico
gereduceerd kan worden, degene die verantwoordelijk is voor het nemen van de maatregel en de termijn
waarbinnen de maatregel uitgevoerd dient te worden. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt beschreven in diverse protocollen, werkinstructies en de huisregels
voor de beroepskrachten. In dit onderzoek zijn het protocol 'uitstapjes' en het 'protocol verschonen en handen
wassen' beoordeeld. De beroepskrachten die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn, zijn op de hoogte van de
afspraken die in de eerdergenoemde protocollen zijn opgenomen. Zij verklaren dat er regelmatig teamoverleggen
worden gehouden waarbij de inhoud van de documenten uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid besproken
worden binnen het team. 

Er liggen ongevallenregistratieformulieren op de groep waarop naast de ongevallen die plaatsvinden, de
maatregelen beschreven dienen te worden die men kan nemen om de kans op dergelijke ongevallen in de
toekomst te verkleinen. De ongevallenregistratieformulieren zijn op de juiste manier ingevuld.

Meldcode kindermishandeling

Er wordt bij het kindercentrum gebruikgemaakt van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die is
uitgegeven door de Brancheorganisatie Kinderopvang op 1 juli 2013. Aan de meldcode is de bijbehorende
handleiding toegevoegd. De meldcode is toegespitst op deze locatie en er hangt een ingevulde locatiespecifieke
sociale kaart op de groepen. De beroepskrachten vertellen dat de meldcode regelmatig bij het teamoverleg wordt
besproken. De beroepskrachten kunnen verschillende signalen van kindermishandeling noemen en weten wat de
eerste stap is bij een eventueel vermoeden van kindermishandeling. De beroepskrachten en de directie verklaren
dat er in het afgelopen jaar geen situaties zijn geweest waarbij een vermoeden van kindermishandeling bestond.
De meldcode is het afgelopen jaar niet gehanteerd.

Vierogenprincipe

In het pedagogisch beleidsplan is beschreven dat ernaar wordt gestreefd dat er altijd twee beroepskrachten
worden ingezet op de groepen. Op de momenten dat er slechts één beroepskracht wordt ingezet, wordt er een
stagiaire of vrijwilliger ingezet waardoor er toch twee volwassenen op een groep werkzaam zijn. Deze werkwijze
blijkt niet altijd te worden uitgevoerd. In de maanden juni, juli en augustus 2014 is het regelmatig voorgekomen
dat er één beroepskracht is ingezet op één van de groepen, zonder dat er tevens een stagiaire of vrijwilliger
werkzaam is op die groep. Eén van de directieleden verklaart dat er op de momenten dat er één beroepskracht
op een groep wordt ingezet gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht. De twee directieleden kunnen te allen
tijde de camerabeelden bekijken. Het directielid verklaart tevens dat het tweede directielid in de eerder genoemde
periode heeft meegekeken via de camerabeelden. Door de bovengenoemde afspraken kunnen de
beroepskrachten altijd gezien of gehoord worden bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Gebruikte bronnen:

- Risico-inventarisatie veiligheid, d.d. mei 2014 (ontvangen op 28 augustus 2014) 
- Risico-inventarisatie gezondheid, d.d. mei 2014 (ontvangen op 28 augustus 2014) 
- Plan van aanpak veiligheid, d.d. mei 2014 (ontvangen op 28 augustus 2014) 
- Plan van aanpak gezondheid, d.d. mei 2014 (ontvangen op 28 augustus 2014) 
- Protocol uitstapjes (ontvangen op 28 augustus 2014) 
- Protocol verschonen en handen wassen, versie 2014 (ontvangen op 28 augustus 2014) 
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, versie 1 juli 2013 
- Notulen teamoverleg, d.d. 16 april, 13 mei en 25 juli 2014 
- Pedagogisch beleidsplan De Blije Bij, versie maart 2014 (ontvangen op 11 juni 2014) 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Gesprek met een directielid 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte

Het kinderdagverblijf beschikt over twee stamgroepsruimtes. Uit de plattegrond die de houder heeft overgelegd
blijkt dat de eerste stamgroepsruimte een oppervlakte heeft van 35 m². De ruimte naast deze stamgroep wordt
op de plattegrond omschreven als 'slaapkamer' en heeft een oppervlakte van 4,37 m². Tijdens het
inspectiebezoek van 18 september 2013 is reeds gebleken dat de muur tussen de babygroep en de slaapkamer
verwijderd is en dat het geheel als groepsruimte wordt gebruikt. De totale oppervlakte van de babygroep is
hierdoor 39,37 m². Hiermee is de ruimte geschikt voor de opvang van elf kinderen. 
De tweede stamgroep heeft een oppervlakte van 43,4 m² en is geschikt voor de opvang van twaalf kinderen. 

De inrichting van de ruimtes is gericht op opvang in horizontale groepen. In de eerste groepsruimte is bijvoorbeeld
een afgebakende kruipruimte voor baby's gerealiseerd. Ook is er in deze ruimte een hoge box voor baby's
geplaatst. In deze groepsruimte is divers los speelgoed, zoals loopwagens, aanwezig. In de tweede groepsruimte
zijn kindertoiletten gebouwd, waardoor de kinderen kunnen oefenen met het zindelijk worden. Aan de muren van
deze ruimte hangen foto's van de kinderen en werkjes die door hen zijn gemaakt. De tweede ruimte is ingericht in
verschillende hoeken: zo is er bijvoorbeeld een bouwhoek, een zitbank, een boekenkast en een speelkeuken. 

Het kinderdagverblijf beschikt over één slaapkamer. In totaal zijn er twaalf bedden en zeven stretchers
beschikbaar voor de kinderen. De slaapkamer wordt zowel door de baby's als de peuters gebruikt. De
beroepskrachten geven aan dat de baby's en de peuters op verschillende momenten gebruikmaken van de
slaapkamer. Er hangt een 'slaapschema' in de slaapkamer. Op dit schema is per dag van de week weergegeven
welke kinderen gebruikmaken van een bedje. Uit dit schema blijkt dat er momenteel maximaal elf bedden per dag
worden gebruikt in het kinderdagverblijf. 
De peuters die niet slapen, rusten op stretchers in hun eigen groep. De houder dient er zorg voor te dragen dat
baby's te allen tijde in een afzonderlijke slaapruimte kunnen slapen.

Buitenspeelruimte

Deze voorwaarden zijn niet beoordeeld wegens een lopende beoordelingsprocedure van de afwijking van de
buitenruimte.

Gebruikte bronnen:

- Plattegrond (ontvangen op 3 oktober 2013) 
- Slaapschema waarin de dagelijkse verdeling van de bedden is weergegeven (ingezien op locate) 
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Informatie

De directie informeert de ouders over het beleid van de organisatie door middel van de website
www.deblijebij.net. Vanaf deze website kunnen ouders onder andere een pedagogisch beleidsplan, een
informatieboekje en het meest recente jaarlijkse inspectierapport downloaden. Deze informatiebronnen zijn
beschikbaar voor alle ouders. De informatie is echter niet actueel. De directie heeft in de maand maart 2014 een
nieuw pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het pedagogisch beleidsplan dat op de website is gepubliceerd is echter
in de maand juni 2013 vastgesteld en het informatieboekje is niet voorzien van een datum. In beide documenten
en op de website is beschreven dat de kinderen in horizontale groepen worden opgevangen. In de praktijk lijkt er
sprake te zijn van horizontale groepen. Het directielid dat tijdens het inspectiebezoek aanwezig is verklaart echter
dat er sprake is van opvang in verticale groepen. 

Bij de ingang van de groepen hangt een memobord met de pasfoto's van de beroepskrachten die op dat moment
werkzaam zijn. Op deze manier weten ouders welke beroepskrachten er dagelijks op de groepen werken.

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

Oudercommissie

De directie heeft op 1 januari 2014 het reglement voor de oudercommissie ondertekend. Dit reglement is echter
een modelreglement voor de oudercommissies van kinderdagverblijven, dat door de Brancheorganisatie
Kinderopvang en BOinK is uitgegeven. Het modelreglement is niet op dit kinderdagverblijf toegespitst. Zo worden
de voorwaarden met betrekking tot een centrale oudercommissie uitgebreid beschreven, terwijl er bij deze
organisatie geen sprake is van een centrale oudercommissie. 

De directie heeft een oudercommissie ingesteld die bestaat uit drie leden. De oudercommissieleden zijn zowel
ouders met kinderen van het kinderdagverblijf als van de buitenschoolse opvang. De directie heeft in het afgelopen
jaar advies aan de oudercommissie gevraagd over een wijziging van de groepssamenstelling in het
kinderdagverblijf. De directie is niet afgeweken van het advies van de oudercommissie.

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

Klachten

De houder beschikt over een klachtenregeling. Deze regeling is beschreven in het informatieboekje, in het
pedagogisch beleidsplan en op de website www.deblijebij.net. De houder is aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie, namelijk de stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). De regeling voldoet aan de
beschreven eisen. Er is helder beschreven dat een ouder zich te allen tijde direct tot de onafhankelijke
klachtencommissie kan richten. 

De houder heeft op 2 juli 2014 het 'Openbaar jaarverslag klachten 2013' en de 'Klachtenvrijbrieven' van de sKK
opgestuurd. Deze documenten diende de houder reeds vóór 1 juni 2014 te hebben aangeleverd bij de GGD. Het
Openbaar jaarverslag klachten 2013 bevat alle verplichte onderdelen en voldoet hiermee aan de wet- en
regelgeving. 
Op 19 augustus 2014 heeft de houder het aangepaste openbaar klachtenverslag oudercommissie voor het jaar
2013 aan het Bureau Handhaving Kinderopvang toegezonden. Dit document diende de houder reeds vóór 1 juni
2014 te hebben aangeleverd bij de GGD. Alle verplichte onderdelen zijn in dit verslag opgenomen.

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

Gebruikte bronnen:

- Www.deblijebij.net, geraadpleegd op 17 augustus 2014 
- Pedagogisch beleidsplan De Blije Bij, versie maart 2014 (ontvangen op 11 juni 2014) 
- Pedagogisch beleidsplan kinderopvang de blije bij, versie juni 2013 (gedownload vanaf www.deblijebij.net op 17
augustus 2014) 
- Informatieboekje kinderopvang de blije bij, ongedateerd (gedownload vanaf www.deblijebij.net op 17 augustus

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld.
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD.
(art 2 lid 9 Wet klachtenrecht cliënten zorgsector.)

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de
GGD.
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)
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2014) 
- Reglement oudercommissie, d.d. 1 januari 2014 (ontvangen op 28 augustus 2014) 
- Klachtenvrijbrief 2013 d.d. 23 januari 2014 
- Klachten jaarverslag oudercommissie 2013 Kinderopvang De Blije Bij (door de houder ondertekend op 14
augustus 2014), ontvangen op 19 augustus 2014 
- Klachtenvrijbrief klachtenkamer sKK Kinderopvang De Blije Bij ouders en oudercommissie over 2013, ontvangen
op 19 augustus 2014 
- Overzicht leden van de oudercommissie (ontvangen op 28 augustus 2014) 
- Notulen oudercommissievergaderingen, d.d. 4 december 2013 en 24 juni 2014 (ontvangen op 28 augustus
2014) 
- Brief aan oudercommissieleden omtrent verticale stamgroepen, d.d. 4 december 2013 (ontvangen op 28
augustus 2014) 
- Gesprek met een directielid 
- Inspectieonderzoek

Kinderopvang De Blije Bij - Jaarlijks onderzoek 18-08-2014 11/17



Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

 

 

Personeel en groepen

 

 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang
met kinderen is beschreven.

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze
waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de
ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en
waarden aan kinderen plaatsvindt.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen
hun stamgroep verlaten.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun
werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven
indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven
indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het
gebruikmaken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe
is vormgegeven.

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van de
werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao
kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.

A. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
Of 
B. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.

Beroepskracht-kind-ratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep
bedraagt ten minste: 
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Veiligheid en gezondheid

 

 

 

Accommodatie en inrichting

 

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is.

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze.

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke
omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud.

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval
zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud.

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch
handelen.

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen.

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik ervan.

Vierogenprincipe

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Binnenspeelruimte

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede
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Ouderrecht

 

 

 

begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte

Informatie

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten
op welke dag bij welke groep horen.

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst
op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het
inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

Oudercommissie

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld.

De houder heeft een oudercommissie ingesteld.

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid.

De leden worden gekozen uit en door de ouders.

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met
betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de
vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

Klachten

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de beschreven eisen.

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht.

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement.

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders wordt
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD.

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem
genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven eisen

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de aandacht.

De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie.

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag oudercommissie wordt
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de
GGD.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Kinderopvang De Blije Bij

Vestigingsnummer : 000000597295

Website :

Aantal kindplaatsen : 23

Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder

Naam houder : VOF Kinderopvang De Blije Bij

Adres houder : Burgemeester Roellstraat 25

Postcde en plaats : 1064 BK  AMSTERDAM

KvK nummer : 34341101

Website :

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. L. Botland MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 18-08-2014

Opstellen concept inspectierapport : 19-09-2014

Zienswijze houder : 12-10-2014

Vaststellen inspectierapport : 13-10-2014

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 13-10-2014

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 13-10-2014

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Zienswijze Inspectiebezoek KDV: 18 augustus 2014 

Pedagogisch Klimaat 

Pedagogische beleidsplan; 

Onze groepssamenstelling is per 1 januari 2014 na goedkeuring van de ouders en de oudercommissie gewijzigd
van horizontaal naar verticaal. 
Desondanks lieten wij de keuze aan de ouders over om te bepalen in welke groep zij hun kind wilden plaatsen,
omdat wij geen wachtlijst hadden. Spontaan kozen de ouders van de baby's voor de Smurfen en de ouders van
de peuters voor de Mickey Mouse groep. 
Alleen 1 kindje wie bijna 2 jaar werd is in mei toch op de Smurfen geplaatst terwijl de vader een voorkeur had
voor de Mickey Mouse, op die dagen hadden wij wel een wachtlijst bij de Mickey Mouse groep tot 15 augustus,
in augustus is 1 kindje doorgestroomd naar de Bso. Toen in overleg met de vader hebben wij hem toch
overgeplaatst naar de Mickey Mouse groep, hij moest wel wennen volgens onze interne wen procedure. 
Tijdens het aanpassen van onze beleid en infoboekje zijn er dingen helaas over het hoofd gelezen. Waardoor er
nog fouten zitten in de documenten. Die worden zsm gecorrigeerd. 
Maar binnenkort hebben wij overleg met de oudercommissie om de situatie toch naar horizontaal terug te
draaien. Dit omdat wij binnenkort starten met een VVE opleiding en gecertificeerd VVE gaan aanbieden. Dan zijn
horizontale groepen wenselijk. 

Pedagogische praktijk; 

het vierogenprincipe; 
Op momenten dat er een zieke/ afwezige stagiaire of vrijwilligster is gebruiken wij onze camerasysteem om de
vierogenprincipe te hanteren. Het is fout geformuleerd door in het beleid te zetten"naast de inzet van stagiaire…
om aan het vierogenprincipe te voldoen". Het moet zijn: " als er door afwezigheid van stagiaires of vrijwilligers
geen 2e persoon in het pand aanwezig kan zijn gebruiken wij onze camera systeem om de vierogenprincipe te
hanteren". 
Zie voor definitie van de vierogenprincipe ; www.boink.info/producten/vierogenprincipe 

Inzetten van vaste beroepskrachten; 

Tijdens de periode van 9 mei en 10 juni waren er 3 vaste leidsters met zwangerschapsverlof gegaan, de ene is
op 8 september begonnen, de andere begint 16 oktober, 1 blijft langer uit wegens haar gezondheidklachten. 
1 vaste kracht was tijdens de inspectiebezoek met vakantie tot eind augustus..dus in totaal waren er 4 vaste
gezichten afwezig tijdens de inspectie..Dat er niet altijd vaste invalkrachten ingezet kon worden is waar, wegens
hun privé planning konden niet alle invallers op alle dagen en zelfde tijden invallen, daarom werd er regelmatig
geruild met dagen. Was ook niet wenselijk voor de houdsters maar dit was overmacht! 
Desondanks hebben wij onze eigen stagiaires die hun diploma kregen en invallers van onze invalpoel ingezet. Ze
zijn niet onbekend met de kinderen, en aan het begin van de dag en aan het einde van de dag zitten beide
groepen bij elkaar, daarom kennen ze alle leidster die invallen. De 3 leidsters voor elke groep is niet gelukt maar
wij hebben ons best gedaan om pedagogisch verantwoord te werken door bekende gezichten in te zetten (wat
wij erg belangrijk achten) en geen uitzendbureau te gebruiken! Op die manier hebben wij ons best gedaan om de
emotionele veiligheid toch zoveel mogelijk te waarborgen. Ook al is het niet 100% gelukt door overmacht. 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag; 
Onze stagiaire was net afgestudeerd, toen onze leidster met verlof waren hebben wij haar aangenomen als
invalkracht/zwangerschapsvervanging. Dit om op de groepen emotionele veiligheid van kinderen zoveel mogelijk
te waarborgen. Daarbij zijn wij totaal vergeten voor haar een nieuwe VOG aan te vragen. Voor haar is er
inmiddels een VOG aangevraagd. Zij zal niet meer invallen tot haar VOG binnen is. 

Opvang in groepen; 
Zie uitleg bij "Pedagogische beleidsplan" 

Veiligheid en gezondheid 
Zie uitleg bij "Pedagogische praktij" vierogenprincipe. 
Ook heeft 1 van de directielid in de desbetreffende periode via de camera in de ochtenden meegekeken. 

Accommodatie en inrichting 

Binnenspeelruimte; 
De baby's slapen in alle gevallen in een bed in de slaapkamer! Wij hebben in totaal 12 bedden in de slaapkamer
en wij vangen dagelijks 11 baby's per dag. 

Ouderrecht 

Informatie; 
Onze website is recent vernieuwd en daar is de ggd inspectie ook op de hoogte gesteld bij een eerdere inspectie
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in het voorjaar. Daarom zijn er kort geleden de recente documenten erop gezet. In de huidige documenten die
de ggd inspectie heeft ontvangen zijn er op enkele plaatsen de verandering van horizontaal naar verticaal helaas
ook over het hoofd gelezen. 

Oudercommissie; 
Per ongeluk is de concept versie getekend door de laatste oudercommissie. Het juiste versie mailen wij als
bijlage. Tot nu toe hebben wij wel de juiste versie aangeleverd bij de GGD. 
Klachten; 
Begin april 2014 hadden wij jaarverslag klachten 2013 opgestuurd via de email, naar BHK, klachtenverslagen
2013 van de ouders en oudercommissie zijn wij vergeten te mailen naar u. Die is na de inspectiebezoek alsnog
gemaild naar mw. Botland.
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