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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 18 december 2014 is er een nader onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een handhavingsbesluit dat is
genomen door de gemeente. Het onderzoek is een onaangekondigd onderzoek op locatie. Eén van de twee
directieleden was tijdens het onderzoek op de locatie aanwezig. De directie heeft de documenten ten behoeve
van het onderzoek tijdens het inspectiebezoek overgelegd. Het reglement voor de oudercommissie is op 23
december 2014 nagestuurd. 

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
VOF Kinderopvang De Blije Bij is de houder van Kinderopvang De Blije Bij en BSO De Blije Bij. Het kinderdagverblijf
en de buitenschoolse opvang 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. 

Tijdens het jaarlijks onderzoek dat op 18 augustus 2014 heeft plaatsgevonden, zijn overtredingen van de
kwaliteitseisen geconstateerd met betrekking tot het pedagogisch klimaat, personeel en groepen en het
ouderrecht. In het nader onderzoek dat op 18 december 2014 heeft plaatsgevonden heeft de toezichthouder
onderzocht of de eerder geconstateerde overtredingen inmiddels zijn hersteld.

Advies aan college van B&W
De houder heeft de eerder geconstateerde overtredingen hersteld. De toezichthouder adviseert om de
handhaving af te sluiten.
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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 opgesteld voor de buitenschoolse opvang die in hetzelfde gebouw is gevestigd opgesteld. 

In het pedagogisch beleidsplan is beschreven dat er twee stamgroepen zijn in het kinderdagverblijf. De
stamgroepen zijn ingedeeld op basis van de leeftijden van de kinderen. In het beleidsplan is beschreven dat de
groep Smurfen uit maximaal elf kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar oud bestaat. De groep Mickey Mouse
bestaat uit maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud. 
Deze beschrijving komt overeen met de opvang in groepen zoals dat tijdens het inspectiebezoek van 18
december 2014 is geconstateerd.

Pedagogische praktijk

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.
Een directielid verklaart tijdens het inspectiebezoek dat er vaste beroepskrachten aan beide groepen zijn
toegewezen en dat altijd één van de vaste beroepskrachten aanwezig is. De aanwezige beroepskrachten
bevestigen deze verklaring. Tijdens het inspectiebezoek van 18 december 2014 is op elke groep één van de vaste
beroepskrachten werkzaam. Uit een steekproef uit de presentielijsten van de maanden november en december
2014 blijkt dat er in de onderzochte periode eveneens dagelijks tenminste één van de vaste beroepskrachten per
groep werkzaam was.

Gebruikte bronnen:

- Gesprek met een directielid 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Observatie 
- Pedagogisch beleidsplan De Blije Bij, versie november 2014 (ontvangen tijdens inspectiebezoek) 
- Presentielijsten van de maanden november en december 2014 (ontvangen tijdens inspectiebezoek)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat de personen die werkzaam zijn bij het
kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Deze steekproef bestaat uit de
invalkracht die aanvankelijk niet over een geldige verklaring omtrent het gedrag beschikte en de medewerker en
stagiaires die sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst zijn getreden.

Opvang in groepen

Er zijn twee stamgroepen. De groep Smurfen bestaat uit maximaal elf kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar oud
en de groep Mickey Mouse bestaat uit maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud. Tijdens het
inspectiebezoek worden de kinderen uit beide groepen in hun eigen groepsruimte opgevangen. De directie
verklaart dat de kinderen bij afname van een extra dag in een tweede stamgroep kunnen worden opgevangen,
mits de ouders hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. 

De directie en de beroepskrachten verklaren dat er aan elke stamgroep drie vaste beroepskrachten zijn
toegewezen. Het werkrooster van de beroepskrachten is bijgehouden op de presentielijsten. De toezichthouder
heeft op basis van een steekproef uit de presentielijsten van de maanden november en december 2014
geconstateerd dat er dagelijks tenminste één van de vaste beroepskrachten op de groepen werkzaam is.

Gebruikte bronnen:

- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met een directielid 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ingezien tijdens inspectiebezoek) 
- Presentielijsten van november en december 2014 (ontvangen tijdens inspectiebezoek)
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Ouderrecht

Informatie

De houder informeert de ouders over het beleid van de organisatie door middel van de website
www.deblijebij.net. Vanaf deze website kunnen ouders het actuele pedagogisch beleidsplan en informatieboekje
downloaden. In deze documenten worden ouders onder andere geïnformeerd over de pedagogische visie, de
groepsgroottes en de opleidingseisen van de beroepskrachten.

Oudercommissie

Het reglement voor de oudercommissie is door de houder vastgesteld.

Klachten

De directie heeft op 2 juli 2014 het 'Openbaar jaarverslag klachten 2013' en de 'Klachtenvrijbrieven' van de sKK
opgestuurd. Deze documenten diende de directie reeds vóór 1 juni 2014 te hebben aangeleverd bij de GGD. Op
19 augustus 2014 heeft de directie het aangepaste openbaar klachtenverslag oudercommissie voor het jaar
2013 aan het Bureau Handhaving Kinderopvang toegezonden. Dit document diende de directie reeds vóór 1 juni
2014 te hebben aangeleverd bij de GGD. 
Het is niet mogelijk om de documenten alsnog tijdig over te leggen. De betreffende voorwaarden zijn daarom niet
beoordeeld in dit onderzoek. Bij het volgende reguliere jaarlijks onderzoek zal worden beoordeeld of de directie
de verslagen van het jaar 2014 wel tijdig heeft overgelegd.

Gebruikte bronnen:

- Reglement oudercommissie van De Blije Bij (ontvangen op 23 december 2014) 
- Openbaar jaarverslag klachten 2013 (ontvangen op 2 juli 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)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

 

 

Personeel en groepen

 

 

Ouderrecht

 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

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

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

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.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.

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

Informatie

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.

Oudercommissie

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld.

Klachten
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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 : 18-12-2014

Opstellen concept inspectierapport :

Zienswijze houder :

Vaststellen inspectierapport : 23-12-2014

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 30-12-2014

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 30-12-2014

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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