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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 4 juli 2017 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel een beperkt aantal kwaliteitseisen op het gebied van het
pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, de beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids-
en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht onderzocht. Ook zijn de basiseisen voor het
aanbieden van voorschoolse educatie (VVE) in kaart gebracht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter
in het rapport vermeld. 

De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten aan te
leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder op 5 juli 2017 ontvangen en beoordeeld onder de betreffende
kwaliteitseisen. 

Beschouwing
Kinderdagverblijf De Blije Bij valt, net als de buitenschoolse opvang, onder VOF Kinderopvang De Blije Bij. De VOF
bestaat per 1 januari 2015 uit twee vennoten, waarvan één de dagelijkse leiding van zowel het kinderdagverblijf
als de buitenschoolse opvang op zich neemt. Het kindercentrum is gevestigd in Amsterdam-West. 

Het kinderdagverblijf bestaat uit twee groepen, een babygroep en een peutergroep. Op de peutergroep wordt
gesubsidieerde voorschoolse educatie (VVE) aangeboden. In totaal worden ten tijde van he inspectiebezoek
maximaal 23 kinderen opgevangen in het kinderdagverblijf. De houder zal per september 2017 een derde
(dreumes)groep exploiteren, waarmee het totale kindaantal op dertig uitkomt. Hiervoor is op 7 juni 2017 een
incidenteel onderzoek op locatie uitgevoerd. 

Het afgelopen jaar heeft op de locatie één personeelswisseling plaatsgevonden. Er zijn twee vaste invalkrachten
beschikbaar. 

De toezichthouder heeft twee keer tevergeefs geprobeerd telefonisch contact te krijgen met de oudercommissie. 

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

Kinderopvang De Blije Bij - Jaarlijks onderzoek 04-07-2017 3/15



Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Op het kinderdagverblijf wordt uitvoering gegeven aan de vier pedagogische basisdoelen, namelijk het waarborgen
van de emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van
normen en waarden. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 

Op de peutergroep heerst een prettige en ontspannen sfeer. De kinderen zitten aan tafel met een vaste
beroepskracht en wachten op hun ontbijt. De kinderen krijgen puzzels tijdens het wachten en de beroepskracht
voert ondertussen gesprekken met verschillende kinderen. Wanneer één van de gesprekken over speelgoed gaat,
beginnen de kinderen enthousiast door elkaar heen te praten. De beroepskracht stelt voor dat iedereen in de kring
om de beurt over het eigen speelgoed mag vertellen. Hiermee bewaart zij de rust en komt tevens tegemoet aan
de behoeftes van de kinderen. 
De dagritmekaarten worden doorlopen, wat zorgt voor voorspelbaarheid en structuur voor de kinderen. 
Een van de kinderen komt later binnen en rent in de armen van de beroepskracht. Een ander kind dat later
binnenkomt maakt ook een blije indruk en gaat enthousiast aan tafel zitten. Er vinden korte overdrachten met de
ouders plaats. De kinderen hebben het zichtbaar naar hun zin en voelen zich vertrouwd bij de beroepskracht. 
Wanneer een kind probeert op de tafel te klimmen, corrigeert de beroepskracht het kind met een verbaasd en
grappig gezicht: 'O jee, wat zie ik nou!' Het kind reageert hier direct op door weer op de bank te zitten. Zo wordt
een kind op speelse wijze gecorrigeerd zonder het op een negatieve manier te vermanen. 

Een van de kinderen heeft extra zorg en begeleiding nodig en krijgt deze aangeboden op het kinderdagverblijf
door de inzet van een boventallige beroepskracht. Het kind wordt zoveel mogelijk betrokken bij de groep, maar
wordt ook vrijgelaten als zij hier behoefte aan heeft. Bovendien speelt deze beroepskracht later één-op-één met
het kind in een andere ruimte. 
Na de kring wordt met de kinderen een bewegingsactiviteit gedaan. De beroepskracht vertelt dat zij dit sinds kort
als vast onderdeel in het dagritme hebben geïntroduceerd omdat zij merkten dat de kinderen na het stilzitten
tijdens het ontbijt en tijdens de kring behoefte hebben om fysiek bezig te zijn. 

Op de babygroep zijn de beroepskrachten elk met een groep kinderen bezig. Een van de beroepskrachten zit met
een aantal kinderen in een afgesloten grondbox en leest een boek voor. Dit gebeurt op interactieve wijze. De
dieren die op de bladzijden staan worden samen met de kinderen benoemd en de kinderen krijgen de kans om
iets te vertellen. Een andere beroepskracht zit met een aantal kinderen aan tafel terwijl er puzzels worden
gemaakt. Zij begeleidt de kinderen door hen hulp te bieden en te prijzen, maar neemt het puzzelen niet over.
Wanneer zij opmerkt dat de motivatie en zin weg zijn bij een kind, tilt de beroepskracht het kind uit de bank en
biedt iets anders aan om mee te spelen. 

Een van de kinderen is onrustig en huilt veel. Dit kindje is voor de tweede keer op het kinderdagverblijf. De
beroepskrachten proberen het kind te troosten en overleggen wat zij het beste kunnen doen. Zij bieden het kind
een fles aan en het kind wordt in bed gelegd, maar dit lijkt niet te werken. Om dit niet ten koste te laten gaan van
de aandacht voor de andere kinderen, wordt er een boventallige invalkracht ingeroepen. Uiteindelijk wordt
besloten om de ouders te bellen om het kind eerder op te halen. Deze mogelijkheid is van te voren met de ouders
besproken en staat in het wenbeleid beschreven. Ondanks de onrust die op de groep is ontstaan, wordt er
voldoende aandacht aan de kinderen gegeven en wordt een kind dat later binnenkomt enthousiast verwelkomd
en vindt er een uitgebreide overdracht plaats.

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
Op de voorschool wordt op de peutergroep 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 het juiste VVE-certificaat. Uit het
opgestelde opleidingsplan blijkt op welke wijze de beroepskrachten bij- en nascholing ontvangen.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan De Blije Bij, geraadpleegd op de website op 26 juli 2017 
- Beleidsplan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Kinderdagverblijf De Blije Bij, in het bezit van de inspectie 
- Gesprekken met de beroepskrachten en de directeur 
- Observaties 
- Presentielijsten personeelsrooster van dinsdag 20 juni t/m 4 juli 2017, ontvangen op 5 juli 2017 
- (VVE) Opleidingsplan Kinderdagverblijf De Blije Bij, Versie 1.2, 23 juni 2017, ontvangen op 5 juli 2017 
- Inspectieonderzoek
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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 beroepskrachten 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; een peutergroep Mickey Mouse waarin maximaal twaalf kinderen
van 2 tot 4 jaar worden opgevangen en een babygroep Smurfen, waarin maximaal elf kinderen van 0 tot 2 jaar
door drie beroepskrachten worden opgevangen. Ieder kind is geplaatst in één van de vaste stamgroepen, en alle
kinderen worden dagelijks in groepen opgevangen. Kinderen worden met schriftelijke toestemming van ouders
opgevangen in een tweede stamgroep indien er extra opvangdagen worden aangeboden. Vanaf september 2017
zal er een derde groep voor de dreumesen worden geopend.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Mickey Mouse worden namelijk twaalf kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten en in de groep Smurfen tien kinderen door drie beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 20 juni t/m 4 juli 2017 en de bijbehorende werkroosters
van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet
voor het aantal opgevangen kinderen. 

De werktijden van de beroepskrachten zijn van 7.00 tot 16.30 uur, van 8.00 tot 17.30 uur en van 9.00 tot
18.00 uur. 
Tussen 7.00 en 8.00 uur, wanneer er een beroepskracht alleen in het kindercentrum wordt ingezet, wordt
volgens de beroepskrachten, de presentielijsten en de werkroosters, nooit afgeweken van de vereiste
beroepskracht-kind-ratio.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en de directeur 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 5 juli 2017 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 5 juli 2017 
- Overzicht inzet beroepskrachten van 20 juni t/m 4 juli 2017, ontvangen op 5 juli 2017 
- Presentielijsten van 20 juni t/m 4 juli 2017, ontvangen op 5 juli 2017 
- Voorbeeld formulier tweede stamgroep, ontvangen op 5 juli 2017 
- Pedagogisch beleidsplan De Blije Bij, geraadpleegd op de website op 26 juli 2017 
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid in het kindercentrum heeft de toezichthouder
steekproefsgewijs beoordeeld. 
De steekproef bestaat uit zowel de beoordeling van het beleid omtrent het verschonen van de kinderen en het
beleid met betrekking tot ventileren. 

Verschonen 
Tijdens het inspectiebezoek worden de juiste hygiënemaatregelen genomen tijdens het verschonen van de
kinderen. Na elke verschoning wordt gebruikgemaakt van een allesreiniger en een papieren tissue om het
verschoonkussen te reinigen. Bij diarree, bloed en wondvocht wordt er daarnaast nog gebruikgemaakt van een
alcohol van 70 procent om het verschoonkussen te desinfecteren. 
De beroepskrachten wassen na elke verschoning grondig hun handen met water een zeep. 

Hiermee wordt er gehandeld volgens het opgestelde beleid. 

Ventileren 
De beroepskrachten houden zicht op een gezond binnenklimaat door middel van een CO2-meter. Deze geeft
tijdens het inspectiebezoek een waarde van 582 ppm aan wat indiceert dat er voldoende wordt geventileerd. Er
wordt dan ook geventileerd door middel van een mechanisch ventilatiesysteem en bovendien staan de
bovenramen open. De beroepskrachten weten hoe zij de waarden en de indicatiekleuren op de CO2-meter
aflezen en zijn op de hoogte van de maatregelen die zij dienen te nemen bij hoge waarden van CO2. Aan de muur
hangt een protocol voor ventileren dat geraadpleegd kan worden. 
Op de thermostaat wordt een temperatuur van 21,6 graden Celsius weergegeven. Om de temperatuur te
reguleren worden de ruimtes gelucht en worden de rolgordijnen naar beneden gedaan om de zon te weren. 

Hiermee wordt gehandeld volgens het opgestelde beleid. 

Door middel van structureel gepland werkoverleg worden de beroepskrachten op de hoogte gesteld van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Bovendien kunnen de beroepskrachten de protocollen en werkinstructies in
mappen en in de groepsruimtes raadplegen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door middel van een jaarlijkse cursus over het
signaleren van kindermishandeling. Deze cursus wordt door een externe partij verzorgd. 

Vierogenprincipe
Door middel van een camera op alle groepen en een babyfoon in de slaapkamers wordt zorg gedragen voor het
vierogenprincipe. 
Bovendien wordt gedurende het grootste gedeelte van de dag met tenminste twee beroepskrachten en stagiaires
op de groepen gewerkt.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en de directeur 
- Plan van aanpak: 'Protocol verschonen en handen wassen' en 'Protocol ventilatie', ingezien tijdens het
inspectiebezoek 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
Het kinderdagverblijf heeft twee stamgroepsruimtes in gebruik; op de begane grond is een peutergroep en op de
eerste verdieping is een babygroep. De ruimtes zijn passend voor de leeftijd van de kinderen ingericht. In de
peutergroep zijn diverse speelhoeken waardoor het VVE-programma zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Er
is tevens een verteltafel en het thema dat wordt behandeld is duidelijk zichtbaar. 
In de babygroep zijn onder andere een lage grondbox met matten, klimmatten, een speelmobiel aan de muur en
open kasten. 

Buitenspeelruimte
De aangrenzende buitenruimte is passend ingericht en beschikt onder andere over houten speeltoestellen, een
speelhuis en divers los speelmateriaal zoals driewielers en loopfietsen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de directeur
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Randvoorwaarden voorschoolse educatie

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

Registratie in EL-VVE
Niet alle kinderen zijn geregistreerd in EL-VVE. Er is een EL-VVE-lijst aangeleverd waaruit blijkt dat slechts negen
kinderen van de peutergroep zijn geregistreerd. Van de maand mei 2017 zijn geen plaatsingslijsten overgelegd
waardoor de EL-VVE-lijst is gekoppeld aan de overgelegde presentielijsten van de maand juni 2017. Alle
doelgroepkinderen zijn wel geregistreerd; dit stemt overeen met de gegevens uit de presentielijsten. 
Op de presentielijsten staan echter meerdere kinderen die niet op de EL-VVE uitdraai staan. Dit zijn kinderen die
allemaal ouder zijn dan 2,5 jaar. 

De houder verklaart in een mail (d.d. 17 augustus 2017) dat de kinderen die niet op de EL-VVE-lijst staan, ook
een andere peuterspeelzaal bezoeken. De kinderen zijn via deze peuterspeelzaal gekoppeld aan het systeem
waardoor deze kinderen niet zichtbaar zijn in de EL-VVE-lijst van deze locatie.

Didactisch, educatief klimaat
Op de voorschool wordt gewerkt met het VVE-programma Uk en Puk. De ontwikkeling van de kinderen wordt
gevolgd met behulp van het kindvolgsysteem KIJK!. Elke zes weken wordt er een groepsplan opgesteld. Er wordt
een gedifferentieerd beredeneerd aanbod geboden aan de kinderen. Zo worden activiteiten per week uitgewerkt in
een dagplanning waarin wordt opgenomen welke activiteit aan welke kinderen met welk doel worden
aangeboden. Er wordt opbrengstgericht gewerkt, wat wordt geregistreerd op formulieren 'Opbrengstgericht
werken'. 
Tevens is er sprake van een rijke speelleeromgeving. Bovendien ondersteunt een VVE-coach de beroepskrachten
met behulp van bijvoorbeeld video-interactiebegeleiding.

Personeel
Medewerkers zijn minimaal startbekwaam en zij werken volgens het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'. 

Ouders
Ouders worden op de voorschool gestimuleerd om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van hun kind.
Hiervoor heeft de organisatie beleid opgesteld. Volgens de directeur en de beroepskrachten is de
ouderbetrokkenheid hoog op het kinderdagverblijf.

Samenwerking met basisschool
De voorschool en basisschool Imanuel werken vanuit één visie. De overdracht naar de basisschool bestaat uit een
gesprek met school, overdracht van het Amsterdams Uniform Overdrachtsformulier en de resultaten van de KIJK!
Bij zorgkinderen die uitstromen naar een andere basisschool vindt eveneens een zogenaamde warme overdracht
plaats.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Observaties tijdens het inspectiebezoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Uitdraai EL-VVE d.d. 29 mei 2017, ontvangen op 28 juli 2017 
- Presentielijsten van 20 juni t/m 4 juli 2017, ontvangen op 5 juli 2017 
- Afschriften VVE-certificaten, ingezien tijdens het inspectiebezoek 
- Afschriften kwalificaties taalnorm, ingezien tijdens het inspectiebezoek 
- Plan ouderactiviteiten, ingezien tijdens het inspectiebezoek 
- Beleid samenwerking voor- en vroegschool, ingezien tijdens het inspectiebezoek 
- Overdrachtsformulieren, ingezien tijdens het inspectiebezoek 
- (VVE) Opleidingsplan Kinderdagverblijf De Blije Bij, Versie 1.2, 23 juni 2017, ontvangen op 5 juli 2017 
- E-mail houder d.d. 17 augustus 2017
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

 

Pedagogische praktijk

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 indien gesubsidieerd door het college

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 voorschoolse educatie en het feitelijk aantal aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen.
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg voor dat de
beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd
examen van een bij ministeriële regeling aan te wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische
vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-
beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
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 voorschoolse educatie 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. 
Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot de G37 en
G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011–2017: 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen
Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de kennis van en de
vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig bestrijden van achterstanden door
middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden.
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

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 vanaf 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 bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang van de
werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee jaar. De
actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de
meest actuele verklaring omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op
dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao kinderopvang.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
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Veiligheid en gezondheid
 

 

 

Accommodatie en inrichting
 

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. 
Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen houder en ouder
overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste stamgroep.
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 mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden 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 bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

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
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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.

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een
oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.

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 in EL-VVE

De houder registreert ieder kind dat deelneemt aan voorschoolse educatie in EL-VVE.

Didactisch, educatief klimaat

Op de voorschool wordt met behulp van een door de NJI erkend integraal educatief (VVE-)programma gewerkt,
gericht op het bieden van een gedifferentieerd beredeneerd aanbod.
Er is sprake van een rijke speelleeromgeving die het kind uitnodigt tot ontdekkend spel.
Er is sprake van een pedagogisch-didactisch klimaat dat het voor kinderen mogelijk maakt om zich in ieder geval
te ontwikkelen op de vier doelen zoals beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek).
Op de voorschool wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van een kindvolgsysteem.
Op de voorschool is tenminste één medewerker getraind om specifieke (zorg)behoeften van de kinderen te
kunnen signaleren.
Op de voorschool is tenminste één medewerker bekend met de zorgstructuur van de organisatie. Deze
medewerker weet de eerste stappen te zetten wanneer de ontwikkeling van het kind mogelijk achterblijft.

Personeel

Alle vaste beroepskrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse
educatie. Dit betekent dat zij in het bezit zijn van het start- en basiscertificaat VVE, zoals beschreven in het 'Profiel
Jonge Kind Voorziening'.
Alle beroepskrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse
educatie. Dit betekent dat zij voldoen aan de taalnorm zoals beschreven in het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'. Zij
beschikken voor de mondelinge taalvaardigheid en de leesvaardigheid over niveau B2 (3F) en voor de schriftelijke
taalvaardigheid over niveau B1 (2F).
Alle invalkrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse educatie.
Dit betekent dat zij in het bezit zijn van het start- en basiscertificaat VVE (voor invalkrachten), zoals beschreven
in het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'.
Er is voor iedere voorschoolgroep tenminste één HBO-geschoolde medewerker beschikbaar.
Het groeps- en organisatieprofiel wordt gebruikt als leidraad om de nascholingsbehoefte op de voorschool in beeld
te brengen.

Ouders

Er is een plan opgesteld met voor de voorschool passende ouderactiviteiten.
De ouderactiviteiten worden uitgevoerd.

Samenwerking met basisschool

De voor- en de vroegschool werken vanuit één vastgelegde visie.
Voor alle kinderen die doorstromen van de voorschool naar de basisschool vindt er een overdracht plaats waarbij
in ieder geval de vier doelen zoals beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek) aan de
orde komen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het Amsterdams Uniform Voorblad of een gelijksoortig
formulier.
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Bij de doorstroom van de voorschool naar de basisschool vindt er in ieder geval bij de doelgroep- en zorgkinderen
een overdrachtsgesprek plaats.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang De Blije Bij
KvK-vestigingsnummer : 000000597295
Website :
Aantal kindplaatsen : 28
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

Gegevens houder
Naam houder : VOF Kinderopvang De Blije Bij
Adres houder : Burgemeester Röellstraat 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 : 04-07-2017
Opstellen concept inspectierapport : 31-07-2017
Zienswijze houder : 18-08-2017
Vaststellen inspectierapport : 18-08-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 21-08-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 21-08-2017

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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