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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 7 juli 2015 is een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van het voor dit
kindercentrum opgestelde risicoprofiel is een volledig onderzoek op alle domeinen uitgevoerd. 

Vanaf 1 juni 2015 wordt er voorschoolse educatie (VVE) aangeboden in het kinderdagverblijf. In dit onderzoek
zijn tevens de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de VVE onderzocht. De aanvullende kwaliteitseisen
voor de VVE op basis van de Amsterdamse verordening zijn niet onderzocht omdat de implementatie van de VVE
nog in volle gang is. Deze voorwaarden zullen op een nader te bepalen moment worden onderzocht. 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 en BSO De Blije Bij. Per 1 januari 2015 is
een van de twee vennoten vertrokken uit het bestuur en is daar een nieuwe vennoot voor in de plaats gekomen.
Het kinderdagverblijf en de BSO zijn in hetzelfde winkelpand in Amsterdam West gevestigd. Dit onderzoek is
uitsluitend op het kinderdagverblijf gericht. 

Kinderdagverblijf De Blije Bij bestaat uit twee groepen, namelijk een baby- en een peutergroep. De
beroepskrachten worden aangestuurd door een van de vennoten, die tevens zelf ter ondersteuning of als
invalkracht op de groepen werkt. In het afgelopen jaar zijn er geen wisselingen geweest onder de
beroepskrachten. 
Op de peutergroep wordt reeds een jaar voorschoolse educatie (VVE) aangeboden middels het VVE-programma
Puk en Ko van Ko-Totaal. Vanaf 1 juni 2015 is de locatie officieel erkend als VVE-locatie en als zodanig
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De beroepskrachten zijn nog niet
gecertificeerd voor het werken met het VVE-programma Puk en Ko; zij zullen trainingen volgen om deze
certificering te behalen. 
De houder heeft een extern adviesbureau ingeschakeld dat zich zal richten op het verbeteren van de kwaliteit van
de geboden opvang. Er is tevens een adviseur ingeschakeld voor het bieden van ondersteuning bij de
implementatie van het VVE-aanbod. 

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

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 het kinderdagverblijf. 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. 

De werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen is opgenomen in het beleidsplan.
Tevens is er een korte beschrijving opgenomen over het VVE-programma dat wordt gehanteerd op de
peutergroep.

Pedagogische praktijk
De beroepskrachten zorgen tijdens het inspectiebezoek voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van de
kinderen, de overdracht van normen en waarden en het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke en
sociale competenties. De onderstaande beschrijvingen zijn hier enkele voorbeelden van. 

Persoonlijke competenties 
Bij aanvang van de observatie in de peutergroep wordt er gestart met een gezamenlijke kring. De beroepskracht
heet alle kinderen persoonlijk welkom en zingt enkele liedjes met hen. In de kring worden verschillende cognitieve
vaardigheden geoefend zoals het tellen tot tien en het benoemen van verschillende kleuren. De beroepskracht
helpt de kinderen hierbij en geeft hen veel complimenten voor hun inspanningen. De gezamenlijke kring is één van
de momenten die de beroepskrachten gebruiken om leermomenten te creëren. 
Na enkele minuten worden de kinderen wat onrustiger, enkelen staan op van hun plek en lopen door de
groepsruimte. De beroepskracht merkt op dat de interesse van de kinderen is verminderd en besluit om de kring
eerder af te ronden. De kinderen gaan buiten spelen en de helft van de kinderen mag alvast naar de gang om hun
schoenen aan te trekken. Een van de kinderen die in de groepsruimte achterblijft begint te huilen en roept dat hij
ook graag naar buiten wil. Hierop legt de beroepskracht uit dat alle kinderen gaan buiten spelen en dat dit kind
straks aan de beurt is om de schoenen aan te trekken. 

Emotionele veiligheid 
Eén van de kinderen wordt verschoond tijdens de observatie op de babygroep. De beroepskracht maakt
oogcontact met het kind en praat op een vriendelijke toon tegen het kind. Na het verschonen wordt het even op
de vloer gelegd, waarna de beroepskracht het verschoonkussen reinigt en haar handen wast. Het kind begint te
huilen zodra het wordt neergelegd op de vloer. De beroepskracht gaat door met haar handelingen maar praat
tegelijkertijd tegen het kind. Zij vertelt dat ze het kind zal troosten zodra ze klaar is met het schoonmaken. Door
tegen het kind te blijven praten, laat de beroepskracht zien dat zij nog steeds aandacht voor het kind heeft. Kort
na het horen van de stem van de beroepskracht stopt het kind weer met huilen.

Voorschoolse educatie
In de peutergroep van het kinderdagverblijf wordt gebruikgemaakt van het VVE-programma Puk en Ko van Ko-
Totaal. Het aanbod van voorschoolse educatie vindt voornamelijk plaats in de gezamelijke kring aan het begin van
de dag. De vestiging is sinds 1 juni 2015 erkend als VVE-locatie en de implementatie van de VVE in de opvang is
nog in volle gang. 

In de peutergroep worden dagelijks maximaal twaalf kinderen opgevangen door twee of drie beroepskrachten. 

De beroepskrachten die op de peutergroep werken beschikken over een passende beroepskwalificatie. Zij
beschikken echter nog niet over het juiste VVE-certificaat. Zij hebben allen de VVE-starttraining afgerond en zijn
door de houder aangemeld voor het volgen van de VVE-basistraining-plus. De houder verklaart dat de
beroepskrachten aansluitend aan de basistraining plus de Puk en Ko-training volgen. 

De houder heeft een opleidingsplan opgesteld waaruit blijkt welke scholing de beroepskrachten zullen volgen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Beleidsplan Kinderopvang De Blije Bij, versie juli 2015 (gedownload van www.deblijebij.net op 4 augustus 2015) 
- Opleidingsplan Kinderdagverblijf De Blije Bij, versie 18 juni 2015
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft beoordeeld dat de nieuwe vennoot die is toegetreden tot VOF Kinderopvang De Blije Bij
en een stagiaire die sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden 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.

Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 18 augustus 2014 geconstateerd dat de
beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. Sindsdien zijn er geen nieuwe
beroepskrachten in dienst getreden op de vestiging.

Opvang in groepen
Er zijn 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 beroepskrachten verklaren tijdens het inspectiebezoek dat het sinds de officiële start van de VVE op 1 juni
2015 niet meer voorkomt dat de stamgroepen worden samengevoegd. In het pedagogisch beleidsplan is echter
beschreven dat de twee stamgroepen incidenteel samengevoegd kunnen worden, bijvoorbeeld op rustige dagen
als de woensdagen, vrijdagen en in vakanties. Incidenteel samenvoegen van stamgroepen is echter niet
toegestaan; indien de houder het beleid omtrent samenvoegen uitvoert, zoals dit beschreven is in het
pedagogisch beleidsplan, dan zal dit leiden tot een overtreding van de kwaliteitseisen. 

De houder informeert de ouders over het werkrooster van de beroepskrachten door dagelijks op het notitiebord
te noteren welke beroepskrachten er die dag werken.

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

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van de maanden juni en juli 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. 

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 hebben de breng- en haaltijden van de
kinderen bijgehouden 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; er
wordt dagelijks immers door twee beroepskrachten 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:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de houder 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Afschriften van verklaringen omtrent het gedrag 
- Overzicht inzet beroepskrachten van de maanden juni en juli 2015 
- Presentielijsten van de maanden juni en juli 2015
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft in mei 2015 de mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico's in het kinderdagverblijf
geïnventariseerd aan de hand van standaard inventarisatielijsten. Hierbij is voor de verschillende ruimtes en
groepen bepaald hoe groot de kans op een bepaald ongeval is en wat de ernst van een ongeval is. 

Aansluitend op deze inventarisatie heeft de houder een plan van aanpak opgesteld. In dit plan wordt per risico
beschreven welke maatregelen er genomen dienen te worden om de kans op het voorkomen van de risico's te
verkleinen. In één overzichtelijk document zijn de volgende onderdelen beschreven: de veiligheidsrisico's, de
urgentiecode per risico, de maatregel of het beleidsstuk waarin staat vermeld hoe het risico gereduceerd kan
worden, degene die verantwoordelijk is voor het nemen van de maatregel en de termijn waarbinnen de maatregel
uitgevoerd dient te worden. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt beschreven in diverse protocollen,
werkinstructies en de huisregels voor de beroepskrachten. 

De beroepskrachten verklaren dat zij tijdens vergaderingen op de hoogte worden gehouden van het geldende
veiligheids- en gezondheidsbeleid. In dit onderzoek is de uitvoering van dit beleid beoordeeld aan de hand van
speerpunten, namelijk het verschoonbeleid en veilig slapen. 
De beroepskrachten die tijdens het inspectiebezoek werken zijn op de hoogte van de afspraken omtrent veilig
slapen. Zij vertellen bijvoorbeeld dat zij baby's niet op de buik te slapen leggen en dat er gebruikgemaakt wordt
van een babyfoon om de kinderen in de gaten te houden. Ook gaat er regelmatig een beroepskracht bij de
slapende kinderen kijken. 
Tijdens het inspectiebezoek worden er kinderen verschoond. De beroepskrachten blijken op de hoogte te zijn van
de gemaakte afspraken en voeren deze ook uit. Zo reinigen zij het verschoonkussen na ieder kind dat zij hebben
verschoond en wassen zij de handen na het verschonen.

Meldcode 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 de locatie en er hangt een ingevulde locatiespecifieke sociale kaart op de groepen. De
houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door het document regelmatig te bespreken tijdens
de teamvergaderingen.

Vierogenprincipe
De beroepskrachten vertellen dat er tijdens het openen en sluiten van het kinderdagverblijf altijd twee
beroepskrachten worden 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 er stagiaires ingeroosterd, zodat er toch twee medewerkers per groep aanwezig zijn. Om 9.00 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:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Gesprek met de directie 
- Risico-inventarisatie veiligheid, d.d. mei 2015 
- Risico-inventarisatie gezondheid, d.d. mei 2015 
- Voedselprotocol en Hygienecode Voedselveiligheid, versie juni 2015 
- Protocol veilig slapen en wiegendoodpreventie, ontvangen 28 augustus 2014 
- Protocol verschonen, ontvangen 28 augustus 2014 
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, versie 1 juli 2013 
- Beleidsplan Kinderdagverblijf De Blije Bij, versie 18 juni 2015
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Accommodatie en inrichting

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

De groepsruimtes zijn passend ingericht conform het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. In de
babygroep zijn er bijvoorbeeld loopkarren 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 voorwerpen met verschillende vormen en kleuren. 

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

Buitenspeelruimte
Er wordt gebruikgemaakt van een aangrenzende buitenruimte. De toezichthouder heeft tijdens een indicenteel
onderzoek dat op 31 juli 2013 heeft plaatsgevonden de buitenruimte gemeten; deze ruimte heeft een
oppervlakte van ongeveer 82 m² en is hiermee geschikt voor de opvang van drieëntwintig kinderen. 

In de buitenruimte staat een zandbak, een plastic speelhuisje en enkele planten. Er is tevens 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:
- Plattegrond (ontvangen op 3 oktober 2013) 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Incidenteel onderzoek, d.d. 31 juli 2013
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over alle vereiste onderwerpen door middel van de website: www.deblijebij.net.
Op deze website kunnen ouders het pedagogisch beleidsplan, een informatieboek, het ouderbeleid (met
betrekking tot VVE) en een inspectierapport downloaden. Dit inspectierapport is echter niet het meest recente
jaarlijkse inspectieonderzoek, maar een rapport van 18 september 2013. De houder is in de gelegenheid gesteld
om alsnog het meest recente jaarlijkse inspectierapport op de website te publiceren en heeft hier ook gebruik van
gemaakt.

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin drie leden zitting hebben. De houder heeft een reglement
voor de oudercommissie vastgesteld, dat voldoet aan de voorwaarden. In het reglement is onder andere
opgenomen dat de oudercommissie uit minimaal drie en maximaal vier leden dient te bestaan. De leden worden
gekozen voor een periode van twee jaar en kunnen maximaal twee keer herkozen worden. 

De houder verklaart dat er in het afgelopen jaar geen beleidswijzigingen hebben plaatsgevonden en dat er om
deze reden geen adviesvragen zijn voorgelegd aan de oudercommissie.

Klachten
De houder heeft een klachtenregeling voor zowel ouders als de oudercommissie ingesteld. Deze regeling is
beschreven in het informatieboekje, het pedagogisch beleidsplan en op de website van de houder. De houder is
aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, namelijk de sKK. 
Op 28 mei 2015 heeft de houder het 'Openbaar jaarverslag klachten 2014' en de 'klachtenvrijbrief' van de sKK
opgestuurd.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de houder 
- Website: www.deblijebij.net, geraadpleegd op 7 juli 2015 
- Notulen vergadering oudercommissie, d.d. 27 mei 2015 
- Reglement oudercommissie van De Blije Bij 
- Beleidsplan Kinderopvang De Blije Bij, versie juli 2015 (gedownload vanaf www.deblijebij.net, op 4 augustus
2015) 
- Klachtenvrijbrief 2014 
- Klachten jaarverslag oudercommissie 2014 Kinderopvang De Blije Bij
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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 werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen
hun stamgroep verlaten.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun
werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven
indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven
indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het
gebruikmaken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe
is vormgegeven.
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 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.

Kinderopvang De Blije Bij - Jaarlijks onderzoek 07-07-2015 9/14



 

 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid
 

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.
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
kinderopvang is opgenomen.

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. 
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 stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een
kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.
De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval
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zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch
handelen.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik ervan.

Vierogenprincipe

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

Binnenspeelruimte

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede
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

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

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 reglement oudercommissie vastgesteld.
In het reglement omvat regels omtrent het aantal leden.
Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden.
Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden.
Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie.
De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie.
De houder heeft een oudercommissie ingesteld.
De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid.
De leden worden gekozen uit en door de ouders.
De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.

Klachten

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de beschreven eisen.
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De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht.
De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement.
De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders wordt
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD.
De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem
genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven eisen
De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de aandacht.
De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie.
De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag oudercommissie wordt
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de
GGD.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang De Blije Bij
Vestigingsnummer : 000000597295
Website :
Aantal kindplaatsen : 23
Gesubsidieerde voorschoolse opvang : 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. Botland, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 07-07-2015
Opstellen concept inspectierapport : 10-08-2015
Zienswijze houder : 25-08-2015
Vaststellen inspectierapport : 25-08-2015
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 31-08-2015

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 31-08-2015

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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