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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 9 september 2015 is een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn op grond van
het risicoprofiel de belangrijkste kwaliteitseisen onderzocht, namelijk kwaliteitseisen op het gebied van het
pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, aan de beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht
staan achter in het rapport vermeld.

Beschouwing
VOF Kinderopvang De Blije Bij is de houder van Kinderopvang De Blije Bij. Per 1 januari 2015 is één van de twee
vennoten vertrokken uit het bestuur en is daar een nieuwe vennoot voor in de plaats gekomen. Het
kindercentrum bestaat uit een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang en is gevestigd in een winkelpand in
Amsterdam- West. 

De buitenschoolse opvang bestaat uit één groep waarin dagelijks maximaal dertien kinderen in de leeftijd van 4
tot 12 jaar oud kunnen worden opgevangen. In het afgelopen jaar heeft er één wisseling onder de
beroepskrachten plaatsgevonden. Er zijn twee vaste beroepskrachten aangesteld voor de buitenschoolse opvang.
Waar nodig ondersteunt één van de vennoten, die tevens bevoegd is als beroepskracht, bij de opvang van de
kinderen. Bovendien kunnen tevens beroepskrachten uit de eigen invalpool ingezet worden op de groep. 
Het bestuur heeft een adviseur aangetrokken die onder andere pedagogisch advies geeft en begeleiding biedt bij
het opstellen en bijstellen van verschillende beleidsstukken. 

Er is geen vertrouwenspersoon of klachtencoördinator aangesteld. De medewerkers en de ouders kunnen
eventuele klachten of vertrouwelijke situaties bespreken met het bestuur.

Advies aan college van B&W
Er zijn geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert om dit rapport ter kennisname in
ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de buitenschoolse opvang. De inhoud van het pedagogisch
beleidsplan is observeerbaar en duidelijk beschreven. Over het waarborgen van de emotionele veiligheid wordt
onder andere beschreven dat de inzet van vaste beroepskrachten, een vast en voorspelbaar dagritme en
consequent opvoeden en regels hanteren leidt tot het bereiken van het doel. De ontwikkeling van sociale
competenties wordt gestimuleerd door kinderen aan te moedigen om samen te spelen, dingen met elkaar te
delen, op elkaar te wachten en elkaar te helpen.

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek worden de kinderen opgevangen door één beroepskracht. Er is tevens een
snuffelstagiaire aanwezig in de groep. De beroepskracht vertelt enthousiast over haar werk in de buitenschoolse
opvang. Zij laat weten dat zij op eigen initiatief de inrichting van de groepsruimte heeft aangepast en zelf thema's
en activiteiten bedenkt voor de kinderen. De beroepskracht zorgt tijdens het inspectieonderzoek voor het
waarborgen van de emotionele veiligheid, het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke en sociale
competenties en de overdracht van normen en waarden. De onderstaande beschrijvingen zijn hier voorbeelden
van. 

Emotionele veiligheid 
De beroepskracht vraagt de kinderen hoe hun schooldag is verlopen. Er wordt gesproken over de activiteiten die
zijn ondernomen op school en de planning van de middag op de buitenschoolse opvang. Nadat alle kinderen
aanwezig zijn, zal er een uitstapje naar het Sloterpark gemaakt worden. Aldaar zullen er verschillende
(bewegings)spellen gedaan worden. Het contact tussen de beroepskracht en de kinderen is warm. De
beroepskracht praat op vriendelijke toon tegen hen. Er is sprake van gepast lichamelijk contact zoals een aai over
het hoofd of een omhelzing. 

Overdracht van normen en waarden 
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt: de groepsregels zijn beschreven en hangen op kindhoogte in de
groepsruimte. De beroepskracht herinnert de kinderen op vriendelijke wijze aan de geldende regels wanneer deze
overtreden worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer één van de kinderen door de groepsruimte rent. Wanneer
het tijd is om het laatste kind van school op te halen en te vertrekken naar het Sloterpark, krijgen alle kinderen de
instructie om hun schoenen en jas aan te trekken. De kinderen die dit gedaan hebben en klaarzitten op de trap,
worden geroepen om in de rij te staan. De kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en een aantal van hen
gaat al klaarzitten op de trap voordat de beroepskracht dit aan hen vraagt.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Pedagogisch beleidsplan De Blije Bij BSO, versie september 2015
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag
die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Dit
is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is
getreden.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste
reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft één basisgroep die bestaat uit maximaal dertien kinderen in de leeftijd van 4 tot
12 jaar oud.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Er worden namelijk acht kinderen opgevangen door één beroepskracht. Er is tevens een
snuffelstagiaire aanwezig in de groepsruimte die enkele taken op zich neemt. Deze stagiaire wordt niet
meegerekend in de beroepskracht-kind-ratio. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van augustus en september 2015 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. 

Op schooldagen werken de beroepskrachten van 14.00 tot 18.00 uur. Er wordt niet gepauzeerd. Tijdens
schoolvrije dagen werken de beroepskrachten van 8.30 tot 18.00 uur. Op deze dagen kunnen de
beroepskrachten een half uur pauzeren tussen 13.00 en 15.00 uur. De beroepskrachten hebben de breng- en
ophaaltijden van de kinderen geregistreerd. De toezichthouder heeft op basis van een steekproef geconstateerd
dat er wordt voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat er gedurende de
openingstijden van de buitenschoolse opvang ook altijd beroepskrachten van het inpandige kinderdagverblijf
aanwezig zijn in het kindercentrum.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de beroepskracht 
- Gesprek met een bestuurslid 
- Afschriften van verklaringen omtrent het gedrag 
- Afschriften van diploma's 
- Overzicht inzet van beroepskrachten van de maanden juli, augustus en september 2015 
- Presentielijsten van de maanden augustus en september 2015
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Deze is inhoudelijk niet beoordeeld in dit
onderzoek. 
De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van speerpunten. Hierbij is
aandacht besteed aan de afspraken en de uitvoering met betrekking tot het van school ophalen van de kinderen
en de handhygiëne. 

Het van school ophalen van de kinderen 
Er worden kinderen van negen verschillende scholen opgehaald en opgevangen in de buitenschoolse opvang. Van
elke school worden er slechts enkele kinderen opgehaald. De twee vaste beroepskrachten halen de kinderen van
vijf verschillende scholen op. De scholen zijn op verschillende tijdstippen uit, waardoor de beroepskrachten
meerdere keren naar de scholen moeten gaan. Eén van de bestuursleden vangt de kinderen die al op de
buitenschoolse opvang aanwezig zijn op, wanneer de beroepskrachten de andere kinderen van school ophalen.
Het ophalen van de kinderen van de vier overige scholen wordt door vrijwilligers gedaan. De ouders hebben hier
schriftelijk toestemming voor gegeven. Indien de vrijwilligers niet beschikbaar zijn, worden er invalkrachten uit de
invalpool van de houder ingezet om de kinderen op te halen. 
Het ophalen van de kinderen gebeurt altijd per auto. Er zijn twee auto's beschikbaar voor het kindercentrum. Alle
inzittenden maken gebruik van een gordel en het aantal kinderzitjes in de auto is afgestemd op de hoeveelheid op
te halen kinderen. De beroepskrachten gaan altijd naar dezelfde scholen op vaste dagen en weten daardoor welke
kinderen zij mee moeten nemen. Dit is tevens beschreven op het 'ophaaloverzicht'. De beroepskracht vertelt dat
de kinderen allen een veiligheidshesje met de gegevens van de buitenschoolse opvang erop aankrijgen. De
beroepskracht heeft een mobiele telefoon mee waarin de contactgegevens van de buitenschoolse opvang en de
ouders is opgeslagen. De werkwijze, zoals verteld door de beroepskracht, komt overeen met het beleid van de
organisatie. De toezichthouder is niet meegegaan bij het ophalen van de kinderen, omdat het aantal beschikbare
zitplaatsen in de auto dit niet toeliet. 

Handhygiëne 
De beroepskracht ziet erop toe dat de kinderen hun handen wassen met vloeibare zeep, zodra zij binnenkomen
op de opvang. Voor het eten en na een bezoek aan het toilet herinnert de beroepskracht de kinderen eveneens
aan het feit dat zij hun handen dienen te wassen. Deze werkwijze komt overeen met de afspraken die zijn
opgenomen in het hygiëneprotocol van de buitenschoolse opvang.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Er is hiervoor
gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang in juli 2013. De
meldcode is toegespitst op deze locatie en er hangt een ingevulde locatiespecifieke sociale kaart in de
groepsruimte. De kennis en het gebruik van de meldcode wordt bevorderd door de inhoud van de meldcode met
regelmaat te behandelen tijdens teamvergaderingen. De beroepskracht kent verschillende signalen van
kindermishandeling en weet wat de eerste stap is bij een eventueel vermoeden van kindermishandeling.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de beroepskracht 
- Ophaaloverzicht (ingezien tijdens het inspectiebezoek) 
- Protocol ophalen bso De Blije Bij 
- Hygiëneprotocol De Blije Bij 
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, versie 1 juli 2013
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De groepsruimte is ingericht met verschillende hoeken. Zo is er een overdekte snoezelhoek waar rustige
activiteiten gedaan kunnen worden. Verder is er ook een bouwhoek, een winkeltje/poppenhuis en een puzzel- en
spellenkast. In de groepsruimte hangt onder andere een overzicht van de geldende groepsregels, foto's van de
kinderen en werkjes die door hen zijn gemaakt. De groepsruimte is passend ingericht in overeenstemming met de
leeftijd van de kinderen.

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt structureel gebruik van de openbare speelplaats aan de August
Vermeylenstraat. Deze speelplaats is in de directe nabijheid van het kindercentrum en is goed bereikbaar. Om bij
de speelplaats te komen moet één rustige straat overgestoken worden waar uitsluitend bestemmingsverkeer
rijdt. De speelplaats is grotendeels met hekken en struiken omheind. Er staat onder andere een grote schommel
en een klimtoestel. 
Indien het kinderdagverblijf geen gebruik maakt van de aangrenzende buitenruimte, kunnen de kinderen van de
buitenschoolse opvang ook hier spelen. In de aangrenzende buitenruimte staat een kleine zandbak. 
De beroepskracht vertelt dat er regelmatig uitstapjes naar het Sloterpark of andere nabijgelegen parken worden
georganiseerd.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de beroepskracht
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over alle vereiste onderwerpen door middel van de website www.deblijebij.net.
Vanaf deze website kunnen ouders onder andere het pedagogisch beleidsplan, het meest recente inspectierapport
en een informatieboekje downloaden.

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin drie leden zitting hebben. Dit is een gecombineerde
oudercommissie met twee ouders van het kinderdagverblijf en één ouder van de buitenschoolse opvang. In het
afgelopen jaar heeft de houder advies gevraagd over het prijsbeleid.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met een bestuurslid 
- Website: www.deblijebij.net
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

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.

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

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013.
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de onderneming is
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

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
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 buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is.
Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten
ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 uur en na
16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 uur 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.
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Veiligheid en gezondheid
 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

 

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

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

De houder heeft een meldcode kindermishandeling die voldoet aan de beschreven eisen.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Binnenspeelruimte

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

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar.

Informatie

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.
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 oudercommissie ingesteld.
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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang De Blije Bij
Vestigingsnummer : 000000597295
Website : http://www.deblijebij.nl
Aantal kindplaatsen : 13
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 : 09-09-2015
Opstellen concept inspectierapport : 12-10-2015
Zienswijze houder : 02-11-2015
Vaststellen inspectierapport : 06-11-2015
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 06-11-2015

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 06-11-2015

Openbaar maken inspectierapport :

Kinderopvang De Blije Bij - Jaarlijks onderzoek 09-09-2015 11/12



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