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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 5 februari 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

In dit onderzoek zijn op grond van het risicoprofiel de belangrijkste kwaliteitseisen onderzocht, namelijk de
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
(waaronder de nieuwe eisen met betrekking tot de klachtenregeling en aansluiting bij de geschillencommissie).
Tevens zijn de eisen op het gebied van voorschoolse educatie (VVE) onderzocht. 

De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

De houder is binnen de onderzoekstermijn in de gelegenheid gesteld om een aantal documenten aan de
toezichthouder na te sturen; hier is op 11 februari 2016 gevolg aan gegeven.

Beschouwing
Kinderopvang de Blije Bij is sinds 2010 geopend. Het kinderdagverblijf bestaat uit twee groepen; een baby- en een
peutergroep. Er worden maximaal 23 kinderen per dag opgevangen. Op de peutergroep wordt sinds 1 juni 2015
voorschoolse educatie aangeboden. 

Het kinderdagverblijf valt, zoals ook de buitenschoolse opvang, die in hetzelfde pand gevestigd is, onder VOF
Kinderopvang de Blije Bij. Eén van de vennoten is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op het
kindercentrum. Het team van beroepskrachten is stabiel, er worden tevens stagiaires op de groepen ingezet. 

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

In het verleden is er op meerdere momenten handhaving ingezet omdat er niet aan alle kwaliteitseisen werd
voldaan. Vervolgens is een verbetertraject opgestart waarin onder andere een extern adviseur is aangesteld. 
Tijdens het jaarlijkse onderzoek in 2015 en het huidige inspectieonderzoek zijn geen overtredingen van de
kwaliteitseisen uit de wet Kinderopvang geconstateerd. 

Het is de toezichthouder niet gelukt om contact te leggen met de oudercommissie.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen van de wettelijke kwaliteitseisen die aan de
kinderopvang zijn gesteld geconstateerd. 

De toezichthouder heeft naast de wettelijke kwaliteitseisen ook beoordeeld in hoeverre wordt voldaan aan de
extra eisen die in Amsterdam aan gesubsidieerde voorschoolse educatie zijn gesteld. De toezichthouder heeft
hierin wel overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert om deze overtredingen mee te wegen bij de
vaststelling van het subsidiebesluit.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Voor het kinderdagverblijf is een pedagogisch beleidsplan opgesteld; in dit plan is onder andere beschreven hoe er
zorg wordt gedragen voor het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen (het waarborgen van
emotionele veiligheid, het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties en de
overdracht van normen en waarden). Zo is bijvoorbeeld geschreven dat ernaar gestreefd wordt om de kinderen
door vaste beroepskrachten in vaste groepen op te vangen in het kader van het waarborgen van de emotionele
veiligheid. 

Tevens is er een korte beschrijving opgenomen over het VVE-programma dat wordt gehanteerd op de
peutergroep. Dit is verder uitgewerkt in een apart beleidsplan met betrekking tot voorschoolse educatie. 

De wijze waarop de beoroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling signaleren, doorverwijzen, en hoe zij
hiervoor worden toegerust, is eveneens in het pedagogisch beleidsplan beschreven.

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek wordt invulling gegeven aan de vier pedaggische basisdoelen, namelijk het bieden van
emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competentie en het overbrengen van normen
en waarden. 

Dit blijkt uit de volgende observaties: 

Bij binnenkomst van de toezichthouder zitten de kinderen op de peutergroep met de beroepskrachten aan tafel
en eten fruit. Er heerst een gemoedelijke sfeer. Op de babygroep spelen de baby's samen met de
beroepskrachten op de grond, ook hier is de sfeer ontspannen. 
Het eerste gedeelte van de ochtend zijn er observaties op de peutergroep uitgevoerd. In lijn met de uitvoering
van het voorschoolse programma Uk en Puk, worden er twee kleine kringen gevormd. De beroepskrachten
vertellen dat zij de groep splitsen omdat uit ervaring blijkt dat hiermee meer rust en aandacht bij de kinderen
wordt gehouden. De namen van de kinderen en de dagen van de week worden doorgenomen als een dagelijks
terugkerend ritueel. Tevens wordt gezamenlijk geteld. Een beroepskracht vraagt wie er nog verder kan tellen.
Deze kinderen krijgen vervolgens een high five van pop Puk, die ook deelneemt aan de kringactiviteiten. Ook
worden de woordkaarten die bij het thema horen doorgenomen. 
Eén van de kinderen voelt zich niet lekker en mag kiezen of zij op de bank of in de kring wil zitten. Zij kiest ervoor
om in de kring te zitten en de beroepskracht anticipeert hierop door te vragen of de kinderen in het kader van het
thema 'Hatsjoe' aan haar voorhoofd mogen voelen. Het meisje geniet van deze aandacht. In de andere kring
speelt een beroepskracht alsof zij dokter is en worden er zakdoekjes uitgedeeld voor de 'zieke' kinderen.
Bovendien krijgen zowel de kinderen als de beroepskrachten waterpokjes op het gezicht getekend, wat tot veel
plezier leidt. 
Op de babygroep spelen de beroepskrachten met de kinderen op de grond of houden de baby's bij zich op
schoot. Er is voldoende uitdagend speelmateriaal dat verschillende ontwikkelingsgebieden bestrijkt. Aan het einde
van de ochtend bieden de beroepskrachten de kinderen puzzels aan om aan tafel mee te spelen. Aansluitend zal
de lunch worden gegeten. De lunch laat echter nog even op zich wachten waardoor de beroepskrachten besluiten
dat de kinderen, als zij willen, eerst nog even van tafel mogen. Hierdoor hoeven de kinderen niet lang aan tafel te
wachten. 

Een kind dat op de peutergroep zichtbaar moeite heeft om zijn draai te vinden, omdat het nog aan het wennen is
op het kinderdagverbijf, wordt vaak door de beroepskracht bij zich genomen, wordt getroost, afgeleid en mag
zijn drinkflesje als troost vasthouden. De beroepskracht kort, omdat zij door de extra aandacht die zij aan het
nieuwe kind besteedt, merkt dat de aandacht van de andere kinderen verslapt, de kringactiviteit in. Vervolgens
gaat zij met de hele groep kinderen in de speelkeuken een gezonde maaltijd voorbereiden. Zij zegt dat er
tenslotte gezond moet worden gegeten als je ziek bent. Zij neemt hierbij het nieuwe kind op schoot en geeft
instructies aan de andere kinderen. Alle etenswaren worden benoemd, waarbij ook de lidwoorden worden
benadrukt. 

Wanneer een beroepskracht het gedrag van een kind corrigeert, spreekt deze beroepskracht vanuit een ik-
boodschap, 'ik vind dit niet zo prettig'.

Voorschoolse educatie
Op de peutergroep van het kinderdagverblijf wordt gebruikgemaakt van het VVE-programma Uk en Puk. In totaal
wordt per week ten minste tien uur voorschoolse educatie geboden. Dagelijks worden maximaal twaalf kinderen
opgevangen door twee beroepskrachten. 

De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie en zijn in het bezit van een startcertificaat
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voor het aanbieden van voorschoolse educatie. Ten tijde van het inspectieonderzoek volgen zij de VVE
basistraining. Uit het opgestelde opleidingsplan blijkt op welke wijze de beroepskrachten geschoold worden.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan, versie januari 2016 
- Observaties op peuter- en babygroep 
- Diploma's en certificaten, ontvangen op 11 februari 2016 
- Opleidingsplan, ontvangen op 11 februari 2016
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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.
Deze beoordeling 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. Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat
sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf heeft twee stamgroepen: de babygroep 'Smurfen' bestaat uit maximaal elf kinderen in de
leeftijd van 0 tot 2 jaar en de peutergroep 'Mickey Mouse' bestaat uit maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van
2 tot 4 jaar. 

De houder informeert de ouders over het werkrooster van de beroepskrachten door dagelijks op het notitiebord
te noteren welke beroepskrachten die dag werken. Elk kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten. 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een overeengekomen
periode in een andere stamgroep opgevangen. Voorbeelden van getekende overeenkomsten zijn in een map
aanwezig.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de peutergroep worden namelijk negen kinderen opgevangen door twee beroepskrachten,
in de babygroep worden eveneens negen kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van de maanden januari en februari 2016 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. 

Het kinderdagverblijf is geopend van 7.00 tot 18.00 uur. De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende
werktijden: van 7.00 tot 16.30 uur, van 8.00 tot 17.30 of 18.00 uur en van 9.00 tot 18.00 uur. De
beroepskrachten pauzeren elk een uur tussen 13.00 en 15.00 uur. Zij houden de breng- en haaltijden van de
kinderen bij op de presentielijsten. De toezichthouder heeft op basis van een steekproef bepaald dat er maximaal
drie uur per dag wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. 

De houder verklaart dat het niet voorkomt dat beroepskrachten alleen in het kindercentrum aanwezig zijn;
dagelijks wordt immers door twee beroepskrachten of een beroepskracht en een stagiair geopend en afgesloten.
Er is een achterwachtregeling ingesteld: in geval van een calamiteit kunnen de beroepskrachten contact opnemen
met de houder. Deze kan binnen tien minuten op de locatie aanwezig zijn.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 11 februari 2016 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 11 februari 2016 
- Overzicht inzet beroepskrachten januari t/m 5 februari 2016 
- Presentielijsten januari t/m 5 februari 2016 
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In mei 2015 is een risico-inventarisatie veiligheid uitgevoerd. Op basis hiervan is een overzichtelijk plan van
aanpak gemaakt waarin maatregelen zijn opgenomen om de bestaande risico's te verkleinen. De maatregelen
zijn uitgewerkt in huisregels voor de pedagogisch medewerkers, huisregels voor de ouders en diverse protocollen
voor onder andere verschonen en handen wassen, hygiëne, uitstapjes, buiten spelen, veilig slapen en
wiegendoodpreventie, vermissing, zieke kinderen en medicijnen, ventilatie, ontruimingsplan en bhv-plan. 

De beroepskrachten verklaren dat er elke maand buiten werktijd een vergadering wordt georganiseerd waarbij
telkens een ander onderwerp uit het veiligheids- en gezindheidsbeleid aan de orde komt. Eenmaal per jaar wordt
een studiedag georganiseerd waarbij alle beroepskrachten aanwezig zijn, ook dan komen veiligheid en gezondheid
aan de orde. 
Tevens is het veiligheids- en gezondheidsbeleid voor de beroepskrachten beschikbaar doordat op elke groep een
map met protocollen en huisregels aanwezig is. Doordat de beroepskrachten het beleid kunnen raadplegen en er
regelmatig een werkoverleg plaatsvindt waarin thema's uit het beleid worden besproken, wordt er voldoende zorg
voor gedragen dat de beroepskrachten kennis kunnen nemen van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Veiligheid 
De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek op het gebied van de veiligheidsrisico's gelet op de kennis en
naleving van de werkafspraken omtrent veilig slapen. 
De beroepskrachten maken gebruik van een babyfoon op de slaapkamer die aanstaat op de momenten dat er
kinderen liggen te slapen. De beroepskrachten verklaren bovendien elke tien minuten in de slaapkamer te kijken
om te controleren of alles in orde is. De temperatuur wordt door de beroepskrachten in de gaten gehouden en zij
vertellen dat de optimale slaapkamertemperatuur tussen de 15 en 18 graden ligt. In de slaapkamer wordt
geventileerd door middel van een mechanisch ventilatiesysteem. Kinderen worden niet op hun buik te slapen
gelegd, tenzij ouders een formulier hebben ondertekend dat hun kind op de buik mag liggen. Dit geldt ook voor
inbakeren. Er wordt gebruikgemaakt van een persoonsgebonden slaapzak. Om zicht te houden op voldoende
ventilatie, is er tevens een CO2-meter in de groepen opgehangen. Uit deze meting blijkt dat er voldoende wordt
geventileerd Deze werkwijze is conform het protocol 'veilig slapen en wiegendoodpreventie'. 

Gezondheid 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken
omtrent het bereiden en aanbieden van een warme maaltijd. 
De beroepskrachten verklaren dat er elke dag een warme maaltijd wordt aangeboden aan de kinderen. De verse
etenswaren worden in een voldoende gekoelde ijskast bewaard. De temperatuur kan op een thermometer
worden afgelezen en zonodig worden bijgesteld. De warme maaltijd wordt volgens de beroepskrachten zo kort
mogelijk voor het opdienen vers bereid door de leidinggevende en wordt tot minimaal 80 graden Celsius verhit. Er
wordt gebruik gemaakt van een keukenthermometer. Deze werkwijze is conform het hygiëneprotocol.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld, hiervoor is gebruikgemaakt
van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang in juli 2013. De meldcode is toegespitst
op de locatie. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door het document regekmatig te
bespreken tijdens de teamvergaderingen.

Vierogenprincipe
Bij het openen en sluiten van het kinderdagverblijf worden altijd twee beroepskrachten of een beroepskracht en
een stagiair ingezet, zodat deze samen alle kinderen kunnen opvangen. Rond 8.00 uur worden de groepen
gesplitst en is op zowel de baby- als de peutergroep één beroepskracht werkzaam. Waar mogelijk worden
stagiairs ingeroosterd, zodat er toch twee medewerkers per groep aanwezig zijn. Om 9.00 uur start op beide
groepen de tweede beroepskracht en is de bezetting compleet. Indien het kindaantal dit toelaat, kan het zijn dat
er de gehele dag slechts één beroepskracht per groep wordt ingezet. Op de momenten dat een beroepskracht
alleen op een groep werkt, wordt er gebruikgemaakt van cameratoezicht. De directieleden kunnen te allen tijde de
camerabeelden bekijken. Het bovenstaande leidt ertoe dat de beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen
worden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Risico-inventarisatie veiligheid, d.d. mei 2015 
- Risico-inventarisatie gezondheid, d.d. mei 2015 
- Plan van aanpak waaronder het protocol veilig slapen en wiegendoodpreventie en het hygieneprotocol. 
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van kdv de Blije Bij, juli 2013 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
Het kinderdagverblijf beschikt over twee stamgroepsruimtes. Deze zijn passend conform het aantal en de leeftijd
van de op te vangen kinderen ingericht. In de babygroep zijn bijvoorbeeld een grondbox, een hoge speelbox, een
lage spiegel, een speelkleed, matten en zachte knuffels/speelballen beschikbaar voor de kinderen. De peutergroep
is ingericht in verschillende hoeken, waaronder een huishoek en een leeshoek. Aan de muren hangen werkjes die
door de kinderen zijn gemaakt en die aansluiten bij het thema dat behandeld wordt. 

In het kinderdagverblijf is één slaapkamer; in deze kamer staan twaalf bedden die voornamelijk door de kinderen
van de babygroep worden gebruikt, maar waar ook bedden beschikbaar zijn voor de peuters. Tevens zijn in de
eigen groepsruimte stretchers beschikbaar, waarop de peuters kunnen rusten of slapen. De kinderen die wakker
blijven, kunnen deelnemen aan een rustige activiteit.

Buitenspeelruimte
In de aangrenzende buitenruimte is een zandbak aanwezig. Tevens is er los speelmateriaal beschikbaar zoals
kinderfietsen en ballen. 

In het kindercentrum is tevens een BSO gevestigd. De BSO maakt uitsluitend gebruik van de aangrenzende
buitenruimte indien deze niet in gebruik is door het kinderdagverblijf. Op andere momenten wijkt de BSO uit naar
een niet-aangrenzende buitenruimte op enkele meters loopafstand.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders en de oudercommissie over de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen
voor te leggen aan de geschillencommissie door middel van een eigen website www.blijebij.net.

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin drie leden zitting hebben.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een klachtenregeling voor zowel ouders als de oudercommissie ingesteld. Deze regeling is te
vinden op de website 
De houder is tevens aangesloten bij de geschillencommissie. Ouders en oudercommissie worden hierover op
passende wijze geïnformeerd bij het intakegesprek en via de website.

Gebruikte bronnen:
- Gegevens van de oudercommissie, ontvangen op 11 februari 2016 
- Klachtenregeling de Blije Bij, ontvangen op 11 februari 2016
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A1: Randvoorwaarden voorschoolse educatie

Intensieve deelname
Het aantal doelgroepkinderen per groep bedraagt meer dan 50%. Verspreid over vier dagdelen wordt minimaal 10
uur voorschoolse educatie aangeboden aan de doelgroepkinderen; dit is voldoende.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Het gemiddeld aantal uren dat per week per doelgroepkind aan voorschoolse educatie wordt aangeboden
bedraagt: 
- in groepen met 50% of meer doelgroepkinderen: 12 uur; 
- in groepen met minder dan 50% doelgroepkinderen: 10 uur.

 1. N.v.t.
 2. Het aantal uur dat voorschoolse educatie wordt geboden is niet voldoende.

√ 3. Het aantal uur dat voorschoolse educatie wordt geboden is voldoende. 
 4. N.v.t.

Registratie
Alle kinderen zijn geregistreerd in EL-VVE. De gegevens uit EL-VVE zijn actueel, en de gegevens worden minimaal
maandelijks bijgewerkt. Het totale aantal maanden en het aantal dagdelen per week dat de kinderen
voorschoolse educatie hebben ontvangen wordt bijgehouden. 

Sinds de start van de VVE heeft nog geen uitstroom naar een basisschool plaatsgevonden.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De houder registreert ieder kind dat deelneemt aan voorschoolse educatie in EL-VVE.
 1. N.v.t.
 2. De gegevens van de kinderen die deelnemen aan de voorschool zijn niet of niet volledig geregistreerd in EL-VVE.

√ 3. De gegevens van de kinderen die deelnemen aan de voorschool zijn volledig geregistreerd in EL-VVE.
 4. N.v.t.

• De houder draagt zorg dat de gegevens van de geregistreerde kinderen in EL-VVE actueel blijven.
 1. N.v.t.
 2. De gegevens van de geregistreerde kinderen zijn niet actueel.

√ 3. De gegevens van de geregistreerde kinderen zijn actueel.
 4. N.v.t.

Beroepskwalificatie en scholing
Ten tijde van het inspectieonderzoek zijn de beroepskrachten nog niet in het bezit van een programmacertificaat.
Vier vaste beroepskrachten volgen de basistraining voor het aanbieden van VVE. 

De startdatum voor de VVE-voorziening is 1 juni 2015. Voor deze startende locatie geldt een overgangstermijn
van twee jaar voor de certificering en anderhalf jaar voor de Amsterdamse taalnorm. De beroepskrachten volgen
scholing om te voldoen aan deze voorwaarden en derhalve leidt een score 2 niet tot een advies handhaven.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De vaste beroepskrachten zijn gecertificeerd voor het werken met het VVE-programma dat op de locatie wordt
gebruikt.

 1. De vaste beroepskrachten hebben geen scholing gevolgd gericht op een VVE-programma. 
√ 2. De vaste beroepskrachten zijn bezig met scholing gericht op het VVE-programma dat op de locatie wordt gebruikt, of hebben

scholing afgerond gericht op een VVE-programma dat niet op de locatie wordt gebruikt. 
 3. De vaste beroepskrachten hebben scholing afgerond gericht op het VVE-programma dat op de locatie wordt gebruikt.
 4. De vaste beroepskrachten hebben naast de vereiste scholing aantoonbaar aanvullende VVE-cursussen gevolgd.

• De beroepskrachten (vaste krachten en invalkrachten) voldoen aan de Amsterdamse taalnorm; zij beschikken
voor de mondelinge taalvaardigheid en de leesvaardigheid over niveau B2 (3F) en voor de schriftelijke
taalvaardigheid over niveau B1 (2F).

 1. De beroepskrachten beschikken niet over het vereiste taalniveau.
√ 2. De beroepskrachten beschikken niet over het vereiste taalniveau, maar volgen aantoonbaar nascholing.
 3. De beroepskrachten beschikken over het vereiste taalniveau.
 4. De beroepskrachten beschikken over een hoger taalniveau dan het vereiste niveau.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Uitdraai EL-VVE d.d. januari 2016 
- Plaatsingslijsten/presentielijsten d.d. januari 2016 
- Kopieën van het Amsterdams Uniform Voorblad 
- Opleidingsplan, ontvangen op 11 februari 2016 
- Inspectieonderzoek
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A2: Ouders

Informatie
Ouders worden voldoende geïnformeerd over de voorschool en hun actieve rol door middel van een
intakegesprek, themabijeenkomsten, spelinloop en koffieochtenden. Per kind vindt er een intakegesprek met
ouders plaats. Dit gebeurt op basis van een standaard intakeformulier. 
Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. Dit gebeurt twee keer per jaar op
basis van observatiegegevens uit KIJK!

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Ouders worden aantoonbaar voorafgaand aan de plaatsing van hun kind geïnformeerd over de VVE, het
ouderbeleid en de actieve rol die van ouders binnen de VVE wordt verwacht.

 1. Ouders worden voorafgaand aan de plaatsing van hun kind niet geïnformeerd over het beleid en de actieve rol die verwacht
wordt.

 2. Ouders worden voorafgaand aan de plaatsing van hun kind niet voldoende geïnformeerd over het beleid en de actieve rol die
verwacht wordt.

√ 3. Ouders worden voorafgaand aan de plaatsing van hun kind adequaat geïnformeerd over het beleid en de actieve rol die
verwacht wordt.

 4. Ouders worden voorafgaand aan de plaatsing van hun kind geïnformeerd over het beleid en de actieve rol die verwacht
wordt, waarbij de verwachtingen en afspraken hierover worden vastgelegd.

• Bij aanmelding van ieder kind vindt een intakegesprek plaats, waarbij de ouders bevraagd worden over
kenmerken van hun kind, over het gezin en over hun eigen wijze van opvoeden.

 1. Er vindt geen intakegesprek met ouders plaats. 
 2. Er vindt geen volledige intakegesprek plaats: er is geen standaard intakeprocedure, niet alle punten worden systematisch

besproken/vastgelegd of dit gebeurt niet bij alle kinderen. 
√ 3. Er wordt gewerkt met een standaard intakeprocedure. Alle informatie wordt besproken en vastgelegd. 
 4. De uitvoering van de intakeprocedure is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen van hun kind.
 1. Ouders worden niet geïnformeerd over de ontw ikkeling van hun kind.
 2. Ouders worden niet geïnformeerd over de ontw ikkeling van hun kind, maar dit gebeurt niet regelmatig; óf ouders worden wel

geïnformeerd, maar hierbij komt de ontw ikkeling van hun kind onvoldoende aan bod.
√ 3. Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontw ikkeling van hun kind.
 4. Het informeren over de ontw ikkeling van de kinderen gebeurt planmatig en van de gesprekken is een schriftelijk verslag

beschikbaar.

Ouderbetrokkenheid
De houder heeft in mei 2015 een actuele analyse gemaakt van de ouderpopulatie van deze locatie in de vorm van
een cijfermatige opsomming van gegevens met betrekking tot de ouderpopulatie en een beschrijving van de
ouderpopulatie. 

Op basis van deze analyse is in mei 2015 actueel ouderbeleid vastgesteld dat specifiek gericht is op deze locatie.
Het ouderbeleid bevat alle vereiste onderdelen. Het ouderbeleid wordt in de praktijk uitgevoerd. Dit blijkt uit het
organiseren van themabijeenkomsten, koffieochtenden en het meegeven van leesmateriaal en woordkaarten aan
ouders.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De houder maakt jaarlijks een analyse van de ouderpopulatie van de betreffende locatie.
 1. Er is geen analyse van de ouderpopulatie gemaakt.
 2. Er is geen actuele analyse van de ouderpopulatie of de analyse sluit niet aan bij de ouderpopulatie van de betreffende

locatie.
√ 3. Er is een actuele analyse die aansluit bij de ouderpopulatie van de betreffende locatie.
 4. De analyse van de ouderpopulatie is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De houder formuleert jaarlijks per locatie ouderbeleid dat aansluit op analyse van de ouderpopulatie.
 1. De voorschool heeft geen actueel ouderbeleid vastgesteld.
 2. De voorschool heeft een actueel ouderbeleid vastgesteld, maar dat is niet gebaseerd op de analyse van de ouderpopulatie.

√ 3. De voorschool heeft een ouderbeleid, gebaseerd op de jaarlijkse analyse van de ouderpopulatie.
 4. Het ouderbeleid is zeer goed ontw ikkeld en aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• In het ouderbeleid is minimaal beschreven de wijze waarop: 
• de ouders worden geïnformeerd voorafgaand aan de plaatsing van hun kind over het beleid en ambitieniveau
van de voor- en eventuele bijbehorende vroegschool en de rol die van de ouders in de VVE wordt verwacht. 
• het intakegesprek bij aanmelding van het kind wordt georganiseerd. In het intake gesprek dienen de ouders
worden bevraagd over kenmerken van hun kind, over het gezin en over hun eigen wijze van opvoeden. 
• de ouders regelmatig worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. 
• de houder de ouders concrete activiteiten aanbiedt om hen te stimuleren thuis met hun kind
ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen. 
• de houder de ouders betrekt bij de activiteiten van de voorschoolse educatie. 
• de coördinatie van de ouderactiviteiten is georganiseerd.

 1. De voorschool heeft geen ouderbeleid vastgesteld.
 2. De voorschool heeft een ouderbeleid vastgesteld, maar het beleid is niet volledig.

√ 3. De voorschool heeft een volledig ouderbeleid vastgesteld.
 4. Het ouderbeleid is zeer goed ontw ikkeld en aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De ouders worden door de houder actief betrokken bij de activiteiten van de voorschoolse educatie.
 1. Ouders worden door de houder niet actief betrokken bij de activiteiten van de voorschoolse educatie.

Kinderopvang De Blije Bij - Jaarlijks onderzoek 05-02-2016 11/22



 2. Ouders worden door de houder onvoldoende actief betrokken bij de activiteiten van de voorschoolse educatie.
√ 3. Ouders worden door de houder voldoende actief betrokken bij de activiteiten van de voorschoolse educatie.
 4. Ouders worden door de houder actief betrokken bij de activiteiten van de voorschoolse educatie en er is aantoonbaar zicht op

de effectiviteit hiervan.

• De houder biedt concrete activiteiten aan om ouders te stimuleren thuis met hun kind ontwikkelingsstimulerende
activiteiten te doen.

 1. De houder biedt geen concrete activiteiten aan om ouders te stimuleren thuis met hun kind ontw ikkelingsstimulerende
activiteiten te doen.

 2. De houder biedt onvoldoende concrete activiteiten aan om ouders te stimuleren thuis met hun kind ontw ikkelingsstimulerende
activiteiten te doen.

√ 3. De houder biedt concrete activiteiten aan om ouders te stimuleren thuis met hun kind ontw ikkelingsstimulerende activiteiten
te doen.

 4. De houder biedt concrete activiteiten aan voor het stimuleren van ouders om thuis ontw ikkelingsstimulerende activiteiten uit
te voeren en heeft zicht op de effectiviteit en uitvoering hiervan.

• De houder draagt zorg voor coördinatie van de verschillende ouderactiviteiten.
 1. Het ouderbeleid met betrekking tot de coördinatie van de verschillende ouderactiviteiten wordt niet uitgevoerd.
 2. Het ouderbeleid met betrekking tot de coördinatie van de verschillende ouderactiviteiten wordt niet volledig uitgevoerd.

√ 3. Het ouderbeleid met betrekking tot de coördinatie van de verschillende ouderactiviteiten wordt uitgevoerd.
 4. De uitvoering van het ouderbeleid met betrekking tot de coördinatie van de verschillende ouderactiviteiten wordt uitgevoerd,

versterkt de ouderbetrokkenheid aantoonbaar en is een voorbeeld voor anderen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Informatieboekje de blije bij, versie januari 2016 
- Website www.deblijebij.net 
- Intakeformulieren, ingezien op locatie 
- Ouderanalyse en ouderbeleid d.d. 18 mei 2015 
- Inspectieonderzoek
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A3: Doorgaande lijn en samenwerking met de basisschool

Samenwerking kindercentrum en basisschool
Er is nog geen samenwerking met een basisschool. Vanaf de start van de VVE zijn er nog geen kinderen
uitgestroomd naar het basisonderwijs.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Er is een nauwe samenwerking met tenminste één basisschool die bij voorkeur hetzelfde programma hanteert en
waarnaar gemiddeld de meeste kinderen doorstromen.

 1. Er is geen samenwerking met een basisschool.
√ 2. Er is niet structureel samenwerking met de basisschool waar de meeste kinderen naar doorstromen.
 3. Er is een nauwe samenwerking met de basisschool waar de meeste kinderen naar doorstromen.
 4. De samenwerking met de basisschool is aantoonbaar een voorbeeld is voor anderen.

• De samenwerking tussen kinderdagverblijf en basisschool wordt per kindercentrum geregeld door middel van
jaarlijks overleg, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden besproken en schriftelijk vastgelegd: 
- de aansluiting tussen de VVE programma’s; 
- het pedagogisch klimaat; 
- het educatief handelen; 
- de omgang met ouders; 
- de interne begeleiding en zorg.

 1. Er vindt geen jaarlijks overleg plaats tussen de voorschool en basisschool.
√ 2. Tijdens het overleg dat plaats vindt tussen de voorschool en basisschool komen niet alle noodzakelijke gespreksonderwerpen

aan bod of het is niet schriftelijk vastgelegd.
 3. Er vindt jaarlijks een volledig overleg plaats tussen de voorschool en basisschool, waarbij het gesprek schriftelijk wordt

vastgelegd.
 4. Het overleg dat plaatsvindt is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

Overdracht
Voor de overdracht van kinderen die doorstromen naar de basisschool zal volgens de houder en de
beroepskrachten structureel het Amsterdams Uniform Voorblad worden ingevuld. Hier zal een bijlage aan worden
toegevoegd, namelijk de observatiegegens uit KIJK! 

Wanneer kinderen externe zorg of ondersteuning ontvangen zal er naast de dossieroverdracht een
overdrachtsgesprek plaatsvinden.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De overdracht van kinderen die externe zorg of ondersteuning ontvangen of dit op korte termijn nodig hebben
vindt plaats door middel van bovengenoemde dossieroverdracht aangevuld met een gesprek tussen de instelling
en de basisschool.

 1. De overdracht van zorgkinderen wordt niet aangevuld met een gesprek tussen de instelling en de basisschool.
 2. De overdracht van zorgkinderen wordt niet structureel aangevuld met een gesprek tussen de instelling en de basisschool.

√ 3. De overdracht van zorgkinderen wordt aangevuld met een gesprek tussen de instelling en de basisschool.
 4. De overdracht van zorgkinderen is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprekken met de leidinggevende 
- Inspectieonderzoek
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A4: Uitvoering voorschoolse educatie in de praktijk

Effectief programma
De voorschool werkt met het VVE-programma Uk en Puk. Er wordt structureel gewerkt met een weekplanning
die aansluit op het VVE-programma en waarin wordt aangegeven welke VVE-activiteiten op welk moment worden
ondernomen. 
Het activiteitenaanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en wordt afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen en
gedifferentieerd naar niveau. Dit blijkt uit de bewuste indeling in groepen die de beroepskrachten per week vormen
bij het uitwerken van het thema. 
Er is sprake van een dekkend taalaanbod. De beroepskrachten kunnen duidelijk aangeven hoe het taalaanbod is
geïntegreerd in de uitvoering van het VVE-programma, zo wordt er veel gelezen en worden ouders gestimuleerd
met hun kind te lezen, worden elke dag de woordkaarten van het thema herhaald en wordt taal bij de kinderen
uitgelokt tijdens het vrije spel.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Voor de voorschoolse educatie wordt een VVE-programma gebruikt dat door de gemeente erkend is.
 1. N.v.t.
 2. Er wordt niet gewerkt met een door de gemeente erkend VVE-programma.

√ 3. Er wordt gewerkt met een door de gemeente erkend VVE-programma.
 4. N.v.t.

• De voorschool werkt met een doelgerichte planning die aansluit bij de doelen en ontwikkelingslijnen van het
betreffende VVE-programma.

 1. Er is geen doelgericht planning opgesteld.
 2. Er is een planning opgesteld maar deze sluit niet voldoende aan bij het VVE-programma.

√ 3. Er is een doelgericht planning opgesteld die aansluit bij het VVE-programma.
 4. De doelgerichte planning waarmee wordt gewerkt is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Het aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en er wordt gedifferentieerd naar leeftijd en ontwikkelingsniveau.
 1. Het dagelijkse activiteitenaanbod bestaat uit losse, niet samenhangende activiteiten.
 2. Er is sprake van een samenhangend activiteitenaanbod, maar het aanbod klimt niet op in moeilijkheidsgraad en/of er wordt

niet gedifferentieerd naar leeftijd en ontw ikkelingsniveau.
√ 3. Er is sprake van een samenhangend activiteitenaanbod, waarbij het aanbod opklimt in moeilijkheidsgraad en er wordt

gedifferentieerd naar leeftijd en ontw ikkelingsniveau.
 4. De w ijze waarop het samenhangende aanbod opklimt in moeilijkheidsgraad en differentieert naar leeftijd en

ontw ikkelingsniveau is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Er is een voldoende dekkend activiteitenaanbod gericht op taalontwikkeling, zo nodig in aanvulling op het VVE-
programma.

 1. Er is geen activiteitenaanbod gericht op taalontw ikkeling.
 2. Er is een activiteitenaanbod gericht op taalontw ikkeling maar dit is niet voldoende dekkend.

√ 3. Er is een voldoende dekkend activiteitenaanbod gericht op taalontw ikkeling.
 4. Het activiteitenaanbod gericht op taalontw ikkeling is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

Inrichting van de accommodatie
De groepsruimte voldoet aan de voorwaarden. De ruimte bevat de volgende hoeken: een keukenhoek, een
bouwhoek, een leeshoek en een thematafel.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De groepsruimte is ingericht conform de voorwaarden van het VVE-programma dat op de locatie wordt gebruikt.
 1. De inrichting van de ruimte voldoet niet aan de richtlijnen die in het VVE-programma zijn opgenomen.
 2. De inrichting van de ruimte voldoet ten dele aan de richtlijnen die in het VVE-programma zijn opgenomen.

√ 3. De inrichting van de ruimte voldoet aan de richtlijnen die in het VVE-programma zijn opgenomen.
 4. Aan de inrichting van de ruimte is veel aandacht besteed en is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

Ontwikkeling, begeleiding en zorg
Op de locatie wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd door middel van een kindvolgsysteem, namelijk Kijk!
De ontwikkeling van de groep als geheel wordt gevolgd door middel van hetzelfde kindvolgsysteem. Gedurende
anderhalf jaar voorschoolse educatie zijn er minstens drie observatiemomenten. De beroepskrachten hebben de
training voor KIJK! afgerond, maar maken tot op heden gebruik van de Peutersestafette, waarbij een
groepsoverzicht ontbreekt. De beroepskrachten verzamelen wel alle observaties op een groot vel aan de muur,
om deze later in het systeem in te kunnen voeren. Omdat er snel zal worden overgegaan op Kijk!, de
beroepskrachten er actief mee bezig zijn en de de voorschoolse educatie zich in de opstartfase begint, wordt
deze voorwaarde als voldoende beoordeeld. 

De observatiegegevens worden vastgelegd in de peuterdossiers. 
Wekelijks wordt bepaald welke begeleiding of zorg nodig is voor de hele groep, de kleine groep en het individuele
kind. 
Voor de kinderen over wie de beroepskrachten zich zorgen maken, worden handelingsplannen opgesteld. Hierin
staat beschreven welke doelstellingen de beroepskrachten hebben voor deze kinderen en op welke wijze de
kinderen hierbij worden begeleid. Dit is het afgelopen jaar één keer gebeurd. Er zijn het afgelopen jaar twee
kinderen aangemeld bij logopedie.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:
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• De beroepskrachten volgen de ontwikkeling van alle kinderen (als groep en ieder kind apart) met een
kindvolgsysteem dat aansluit op het VVE-programma dat op de locatie gebruikt wordt.

 1. De beroepskrachten volgen de ontw ikkeling van de kinderen niet of nauwelijks.
 2. De beroepskrachten volgen de ontw ikkeling van alle kinderen, maar maken geen onderscheid naar de groep en ieder kind

apart en/of gebruiken geen kindvolgsysteem.
√ 3. De beroepskrachten volgen regelmatig en systematisch de ontw ikkeling van alle kinderen (als groep en ieder kind apart) met

een kindvolgsysteem dat aansluit op het VVE-programma.
 4. De w ijze waarop de beroepskrachten de ontw ikkeling van individuele kinderen en de gehele groep met een kindvolgsysteem

volgen is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De observatie- en eventuele toetsgegevens worden vastgelegd in een peuterdossier en geven zicht op de
ontwikkeling of de eventuele stagnatie per kind.

 1. Er worden geen individuele peuterdossiers bijgehouden.
 2. De peuterdossiers worden niet systematisch bijgehouden.

√ 3. De peuterdossiers worden systematisch bijgehouden.
 4. De w ijze waarop de peuterdossiers worden bijgehouden is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De beroepskrachten analyseren en bepalen regelmatig welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep, de
kleine/tutorgroep en het individuele kind.

 1. De beroepskrachten analyseren niet welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep en de individuele kinderen.
 2. De beroepskrachten analyseren niet regelmatig en systematisch welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep en de

individuele kinderen.
√ 3. De beroepskrachten analyseren en bepalen regelmatig welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep, de

kleine/tutorgroep en het individuele kind.
 4. De w ijze waarop er geanalyseerd wordt welke begeleiding voor de kinderen nodig is, is een aantoonbaar voorbeeld voor

anderen.

• Voor kinderen waarover de instelling zich met betrekking tot de ontwikkeling zorgen maakt wordt een
handelingsplan opgesteld en bijgehouden.

 1. Er worden geen handelingsplannen opgesteld voor kinderen waar men zich zorgen over maakt.
 2. Voor kinderen waar men zich zorgen over maakt wordt een handelingsplan opgesteld maar dit wordt niet bijgehouden.

√ 3. Voor kinderen waar men zich zorgen over maakt wordt een doelgericht handelingsplan opgesteld en bijgehouden.
 4. De w ijze waarop er met handelingsplannen wordt gewerkt is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Kinderen die zorg nodig hebben van een externe zorginstelling worden bij JGZ / OKC aangemeld.
 1. N.v.t.
 2. Kinderen die zorg nodig hebben van een externe zorginstelling worden niet bij JGZ / OKC aangemeld.

√ 3. Kinderen die zorg nodig hebben van een externe zorginstelling worden bij JGZ / OKC aangemeld.
 4. N.v.t.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Planning VVE-activiteiten, ingezien op locatie 
- Observatiegegevens, ingezien op locatie 
- Handelingsplannen, ingezien op locatie
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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 wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders
doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij
ondersteund worden.

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.

Voorschoolse educatie

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten
minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en
de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt
ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen
De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd
examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-
beroepskwalificaties. 
A. Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over
het verzorgen van voorschoolse educatie. 
Of 
B. De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het
vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse
educatieprogramma’s. 
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende
wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling.

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het
college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
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.
Een 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
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Veiligheid en gezondheid
 

 

kinderopvang is opgenomen.
Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op
dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten
op welke dag bij welke groep horen.
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. 
Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een overeengekomen
periode in één andere stamgroep opgevangen.
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: 

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 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 betreffende de actuele situatie.
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.
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
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 vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen.
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Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

 

 

A1: Randvoorwaarden voorschoolse educatie
 

 

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
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

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van de
ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen oudercommissie ingesteld,
de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt,
ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, 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 voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- 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 is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
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.

Intensieve deelname

Het gemiddeld aantal uren dat per week per doelgroepkind aan voorschoolse educatie wordt aangeboden
bedraagt: 
- in groepen met 50% of meer doelgroepkinderen: 12 uur; 
- in groepen met minder dan 50% doelgroepkinderen: 10 uur.

Registratie
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A2: Ouders
 

 

A3: Doorgaande lijn en samenwerking met de basisschool
 

 

A4: Uitvoering voorschoolse educatie in de praktijk
 

De houder registreert ieder kind dat deelneemt aan voorschoolse educatie in EL-VVE.
De houder draagt zorg dat de gegevens van de geregistreerde kinderen in EL-VVE actueel blijven.

Beroepskwalificatie en scholing

De vaste beroepskrachten zijn gecertificeerd voor het werken met het VVE-programma dat op de locatie wordt
gebruikt.
De beroepskrachten (vaste krachten en invalkrachten) voldoen aan de Amsterdamse taalnorm; zij beschikken
voor de mondelinge taalvaardigheid en de leesvaardigheid over niveau B2 (3F) en voor de schriftelijke
taalvaardigheid over niveau B1 (2F).

Informatie

Ouders worden aantoonbaar voorafgaand aan de plaatsing van hun kind geïnformeerd over de VVE, het
ouderbeleid en de actieve rol die van ouders binnen de VVE wordt verwacht.
Bij aanmelding van ieder kind vindt een intakegesprek plaats, waarbij de ouders bevraagd worden over
kenmerken van hun kind, over het gezin en over hun eigen wijze van opvoeden.
Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen van hun kind.

Ouderbetrokkenheid

De houder maakt jaarlijks een analyse van de ouderpopulatie van de betreffende locatie.
De houder formuleert jaarlijks per locatie ouderbeleid dat aansluit op analyse van de ouderpopulatie.
In het ouderbeleid is minimaal beschreven de wijze waarop: 
• de ouders worden geïnformeerd voorafgaand aan de plaatsing van hun kind over het beleid en ambitieniveau
van de voor- en eventuele bijbehorende vroegschool en de rol die van de ouders in de VVE wordt verwacht. 
• het intakegesprek bij aanmelding van het kind wordt georganiseerd. In het intake gesprek dienen de ouders
worden bevraagd over kenmerken van hun kind, over het gezin en over hun eigen wijze van opvoeden. 
• de ouders regelmatig worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. 
• de houder de ouders concrete activiteiten aanbiedt om hen te stimuleren thuis met hun kind
ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen. 
• de houder de ouders betrekt bij de activiteiten van de voorschoolse educatie. 
• de coördinatie van de ouderactiviteiten is georganiseerd.
De ouders worden door de houder actief betrokken bij de activiteiten van de voorschoolse educatie.
De houder biedt concrete activiteiten aan om ouders te stimuleren thuis met hun kind ontwikkelingsstimulerende
activiteiten te doen.
De houder draagt zorg voor coördinatie van de verschillende ouderactiviteiten.

Samenwerking kindercentrum en basisschool

Er is een nauwe samenwerking met tenminste één basisschool die bij voorkeur hetzelfde programma hanteert en
waarnaar gemiddeld de meeste kinderen doorstromen.
De samenwerking tussen kinderdagverblijf en basisschool wordt per kindercentrum geregeld door middel van
jaarlijks overleg, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden besproken en schriftelijk vastgelegd: 
- de aansluiting tussen de VVE programma’s; 
- het pedagogisch klimaat; 
- het educatief handelen; 
- de omgang met ouders; 
- de interne begeleiding en zorg.

Overdracht

De overdracht van kinderen die externe zorg of ondersteuning ontvangen of dit op korte termijn nodig hebben
vindt plaats door middel van bovengenoemde dossieroverdracht aangevuld met een gesprek tussen de instelling
en de basisschool.

Effectief programma

Voor de voorschoolse educatie wordt een VVE-programma gebruikt dat door de gemeente erkend is.
De voorschool werkt met een doelgerichte planning die aansluit bij de doelen en ontwikkelingslijnen van het
betreffende VVE-programma.
Het aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en er wordt gedifferentieerd naar leeftijd en ontwikkelingsniveau.
Er is een voldoende dekkend activiteitenaanbod gericht op taalontwikkeling, zo nodig in aanvulling op het VVE-
programma.
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Inrichting van de accommodatie

De groepsruimte is ingericht conform de voorwaarden van het VVE-programma dat op de locatie wordt gebruikt.

Ontwikkeling, begeleiding en zorg

De beroepskrachten volgen de ontwikkeling van alle kinderen (als groep en ieder kind apart) met een
kindvolgsysteem dat aansluit op het VVE-programma dat op de locatie gebruikt wordt.
De observatie- en eventuele toetsgegevens worden vastgelegd in een peuterdossier en geven zicht op de
ontwikkeling of de eventuele stagnatie per kind.
De beroepskrachten analyseren en bepalen regelmatig welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep, de
kleine/tutorgroep en het individuele kind.
Voor kinderen waarover de instelling zich met betrekking tot de ontwikkeling zorgen maakt wordt een
handelingsplan opgesteld en bijgehouden.
Kinderen die zorg nodig hebben van een externe zorginstelling worden bij JGZ / OKC aangemeld.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang De Blije Bij
Vestigingsnummer : 000000597295
Website :
Aantal kindplaatsen : 23
Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Ja

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. Lommers

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 05-02-2016
Opstellen concept inspectierapport : 17-03-2016
Zienswijze houder : 23-03-2016
Vaststellen inspectierapport : 29-03-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 29-03-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 29-03-2016

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.

p.m.
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