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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 28 januari 2014 is er een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd op grond van artikel 1.62, eerste lid 
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
Op grond van het risicoprofiel van het kindercentrum zijn slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht.
Deze staan vermeld achter in het rapport.

Beschouwing
Kinderdagverblijf Telraam B.V. is een kleine organisatie met twee vormen van opvang. Er is een kinderdagverblijf
met vier groepen en een buitenschoolse opvang met één groep met maximaal tien kinderen. De directeur en de
leidinggevende zijn vier dagen per week in het kindercentrum aanwezig; zij zijn verantwoordelijk voor de
implementatie van het beleid. 
Er is een goede samenwerking tussen de beroepskrachten onderling en de communicatie tussen de
beroepskrachten, de leidinggevende en de directie is adequaat. 
Voor het kinderdagverblijf zijn het afgelopen jaar twee nieuwe beroepskrachten aangenomen. De samenstelling
van de rest van het team (twaalf pedagogisch medewerkers, een BOL-stagiaire, de leidinggevende en de
directie/eigenaar) is het afgelopen jaar onveranderd gebleven. 

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld voor de medewerkers en de ouders. De functie 
van vertrouwenspersoon wordt bekleed door een vaste beroepskracht. De procedure met betrekking tot het
raadplegeven van de vertrouwenspersoon is uitgewerkt en de vertrouwenspersoon is gemakkelijk benaderbaar.
In het document 'Beleid Vertrouwenspersoon Kinderdagverblijf en BSO Telraam' is de werkwijze en is het
functieprofiel van de vertrouwenspersoon opgenomen. Het afgelopen jaar is de vertrouwenspersoon niet
benaderd. Bij het aanstellen van een beroepskracht als vertrouwenspersoon bestaat er kans op
belangenverstregeling. 
Het kindercentrum is aangesloten bij de externe klachtencommissie, namelijk de sKK. Klachten die intern worden 
ingediend, worden gecoördineerd door de directeur en de leidinggevende. 

De leidinggevende van Kinderdagverblijf Telraam B.V. maakt deel uit van de Kwaliteitskring. Dit is een kring van 
kinderdagverblijfhouders in Amsterdam die ten gevolge van de positieve bevindingen van de toezichthouder in de
afgelopen jaren een minimale inspectiedruk ondervinden. 

Op 4 maart 2014 heeft de toezichthouder van kinderdagverblijf Telraam een gesprek met een lid van de
oudercommissie gevoerd. 
Het oudercommissielid verklaart dat bij kinderdagverblijf Telraam wordt gewerkt met de pedagogische visie
genoemd 'Focussen'. Bij 'Focussen' wordt gekeken vanuit het kind, zonder de ouder of de beroepskracht te
veronachtzamen. Het 'Focussen' is een specifieke werkwijze die zichtbaar wordt toegepast en uitgedragen op het
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. De leidinggevenden begeleiden de beroepskrachten op de groep
regelmatig bij de praktijk van het 'Focussen'. De ouders worden door middel van ouderbijeenkomsten in de
gelegenheid gesteld om zich over deze pedagogische werkwijze te informeren en kunnen daar ook zelf leren
werken met het 'Focussen'. 
Bij het brengen en ophalen van de kinderen staat er altijd iemand op de groep die de ouders kennen. Er is een
vaste invalkracht die al heel lang bij het kinderdagverblijf betrokken is waardoor alle ouders haar goed kennen. 
Bij het ophalen is er altijd gelegenheid om met de beroepskracht te praten over hoe de dag verlopen is. Als de
beroepskracht al met een ouder in gesprek is dan blijven de ouders even wachten totdat ze aan de beurt zijn.
Hiervoor nemen de meeste ouders de tijd en het wachten is geen probleem want de sfeer op de groep is goed. 
De oudercommissie heeft zes leden. Er is van elke groep een ouder die deelneemt aan de oudercommissie
waardoor elke groep goed vertegenwoordigd is. 
De directie legt tijdig nieuwe plannen aan de oudercommissie voor. Er wordt op dit moment bijvoorbeeld veel
energie gestoken in het plan om een warme lunch te gaan aanbieden. Het voordeel hiervan is dat kinderen nieuwe
dingen leren eten omdat ze zien dat andere kinderen iets ook eten. 
Er is uitgebreid advies gevraagd betreffende de opvang in de tweede stamgroep. Er is met deoudercommissie
samen gezamenlijk bepaald hoe er gebruik kan worden gemaakt van opvang in een tweede stamgroep zonder
dat daarbij het welbevinden van het kind of de groep in het geding komt. Een kind kan eventueel dus wel een dag
extra in de verticale groep worden opgevangen maar een dreumes zal nooit een extra dag worden opgevangen in
de babygroep. Het kind moet aansluiting kunnen vinden bij de groep. 
De oudercommissie is positief over hoe het adviesrecht verloopt en zeer positief over de betrokkenheid van het
ervaren team.

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

Het kinderdagverblijf van Kinderdagverblijf Telraam B.V. heeft vier groepen. Deze zijn, samen met de
buitenschoolseopvang, gevestigd in twee naast elkaar gelegen panden aan de Linneausparkweg. 
De etages zijn passend ingericht voor kinderopvang. De tuin aan de achterzijde wordt vrijwel dagelijks door de
kinderen gebruikt om buiten te spelen. 
Er is dagelijks van 8.00 tot 18.30 uur een leidinggevende aanwezig in het kantoor. 
In het kindercentrum wordt gewerkt aan de hand van de pedagogische visie 'Focussen'. In het pedagogisch
beleidspan is hierover informatie te vinden en de beroepskrachten van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse
opvang hebben twee à drie keer per jaar een studiedag of -avond waarbij deze werkwijze aan de orde komt. 
De directie en de leidinggevende hebben uitgebreid scholing gevolgd over 'Focussen' en zij ondersteunen de
beroepskrachten hierbij in de praktijk.

Pedagogische praktijk

De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en handelen conform dit plan. 
De beroepskrachten zorgen voor emotionele veiligheid door het wenbeleid in de praktijk uit te voeren. In het
pedagogisch beleid staat beschreven hoe kinderen van de horizontale groepen kunnen wennen aan de nieuwe
groep. Dit gebeurt altijd na overleg en met instemming van de ouders. Hoe het wennen verloopt staat niet
helemaal vast want de beroepskrachten houden bij het wennen zoveel mogelijk rekening met het welzijn van het
kind. Als een kind zich een dag niet helemaal goed voelt dan gaat het bij voorkeur niet die dag wennen. Soms kan
hier geen rekening mee worden gehouden omdat de beroepskracht-kind-ratio op de groep van het kind het niet
toelaat dat het kind niet gaat wennen. 
De beroepskrachten, de inrichting van de groepsruimtes en het beschikbare materiaal ondersteunen de
persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Bij de babygroep worden alle kinderen in de gelegenheid gesteld om
rond te kruipen en speelgoed, of elkaar te onderzoeken. De beroepskrachten merken goed op wat zich voordoet
en handelen daarnaar. Zo krijgt een kind dat verdrietig is omdat het een schoentje verloren is het schoentje weer
aan en tegelijkertijd benoemt de beroepskracht het verdriet en het verliezen van het schoentje. De
beroepskrachten overleggen met elkaar waaraan de verschillende kinderen behoefte hebben en stemmen met
elkaar af wie welke taken op zich zal nemen. 
De beroepskrachten dragen waarden en normen over. Bij de peutergroep zitten de kinderen tijdens het bezoek
van de toezichthouder aan tafel. De kinderen eten met een vork maar als een kind steeds zijn vork laat vallen, is
het ook goed om de boterham verder 'uit het vuistje' op te eten. De kinderen worden erop gewezen dat ze het
eten niet naar binnen moeten proppen en dat ze goed moeten kauwen. Er is weinig interactie tussen de
beroepskrachten onderling want de beroespkrachten richten zich helemaal de kinderen. Zodra er een knie boven
tafel verschijnt wordt die door een beroepskracht weer naar beneden gewezen. 
De beroepskrachten ondersteunen de sociale ontwikkeling. Bij de dreumesgroep bouwt een kind een toren en er
komen twee kinderen naar kijken. Een van de kinderen pakt een deel van de toren en loopt ermee weg. Het kind
dat aan het bouwen is roept: 'Kom eens hier, kom eens hier!' De beroepskracht ziet wat er gebeurt en begeleidt
het kind terug naar de bouwplaats waar het de blokken weer teruglegt.

Gebruikte bronnen:

- Pedagogisch beleidsplan, versie 2013 
- Observatie op elke groep 
- Gesprek met de directie. 
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Personeel en groepen

Het kinderdagverblijf heeft vier groepen: een babygroep, een dreumesgroep, een peutergroep en en verticale
groep. 
Elke groep heeft drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks twee aanwezig zijn.

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft beoordeeld dat personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een
geldige verklaring omtrent het gedrag. 
De twee nieuwe beroepskrachten en de BOL-stagiaire hebben hun verklaring omtrent het gedrag voor aanvang
van de werkzaamheden bij het kinderdagverblijf overgelegd; de verklaring omtrent het gedrag was daarbij niet
ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

De beroepskrachten zijn in het bezit van passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is
opgenomen. 

Beroepskracht-kind-ratio

Op elke groep zijn dagelijks twee beroepskrachten werkzaam. Op dagen dat er weinig kinderen aanwezig zijn
komt het voor dat de bereopskracht alleen op de groep staat. 
De vroege dienst is van 8.00 tot 17.15/17.30 uur en de late dienst van 9.00 tot 18.15/18.30 uur. 
De beroepskrachten pauzeren 45 minuten tussen 12.30 en 14.30 uur. Er mag per dag in totaal drie uur worden
afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. Tijdens de pauze wordt anderhalf uur afgeweken van de
beroepskracht-kind-ratio want de beroepskrachten gaan na elkaar pauzeren. Aan het eind en aan het begin van
de dag mag dan nog 45 minuten worden afgeweken. De tweede beroepskracht begin om 9.00 uur. Omdat het
niet waarschijnlijk is dat tussen 8.00 en 8.15 uur, of van 17.45 tot 18.15/18.30 uur wordt afgeweken van de
beroepskracht-kind-ratio wordt er redelijkerwijs niet langer dan drie uur afgeweken van de beroepskracht-kind-
ratio. 
Bij het openen in de ochtend is voor elke groep om 8.00 uur een beroepskracht aanwezig. De beroepskrachten
van de baby-, dreumes- en peutergroep sluiten om 18.15 uur hun groepsruimtes af. De verticale groep sluit om
18.30 uur. Deze groep sluit samen met de buitenschoolse opvang, die ook tot 18.30 uur open is. Hierdoor komt
het niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is. 

Opvang in groepen

Er zijn vier stamgroepen. 
Elk kind hoort bij één stamgroep. De opvang vindt, buiten (spel)activiteiten en het wennen om, plaats in deze
stamgroepen. 
De babygroep bestaat uit maximaal negen kinderen tussen de nul en anderhalf jaar oud. 
De dreumesgroep bestaat uit maximaal tien kinderen tussen de anderhalf jaar en tweeënhalf jaar oud. 
De peutergroep bestaat uit maximaal veertien kinderen tussen de tweeënhalf jaar en vier jaar oud. 
De verticale groep bestaat uit maximaal twaalf kinderen tussen de nul jaar en vier jaar oud. 
Er zijn voldoende vaste beroepskrachten voor het aantal kinderen dat maximaal wordt opgevangen, er zijn geen
vacatures. Bij ziekte, vakantie en verlof worden er vaste invalkracht of beroepskrachten van het eigen team
ingezet. 
Indien een kind in een tweede stamgroep is geplaatst, dan is de duur van de plaatsing schriftelijk vastgelegd.

Gebruikte bronnen:

- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag 
- Afschriften beroepskwalificaties 
- Overzicht inzet beroepskrachten week 4 van 2014 
- Presentielijsten babygroep, dreumesgroep, peutergroep en vertikalegroep van week 4 van 2014 
- Pedagogisch beleidsplan, versie 2013 
- Gesprek met de directie.
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Ouderrecht

Kinderdagverblijf Telraam informeert ouders onder meer via een website, een intakegesprek, oudergesprekken en
door middel van de www.kwaliteitswijzerkinderopvang.nl.

Informatie

De toezichthouder heeft op 29 januari 2014 beoordeeld of de wijze waarop de houder de kwaliteitswijzer heeft
ingevuld overeenkomt met de praktijk. De kwaliteitswijzer is op 20 augustus 2013 ingevuld. De toezichthouder
heeft de informatie die ingevuld is beoordeeld en deze komt overeen met de huidige praktijk.

Gebruikte bronnen:

- Gesprek met de directie 
- Www.kdvtelraam d.d. 29 januari 2014 
- Www.kwaliteitswijzerkinderopvang.nl. d.d. 29 januari 2014.
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

 

Personeel en groepen

 

 

 

 

Ouderrecht

 

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar.

De verklaring omtrent het gedrag van een personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van de
werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao
kinderopvang is opgenomen.

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 6 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.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.

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.

Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan duurt dat niet langer
dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode.

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.

Informatie
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De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Telraam B.V.

Vestigingsnummer : 000003746321

Website :

Aantal kindplaatsen : 45

Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder

Naam houder : Kinderdagverblijf Telraam B.V.

Adres houder : Linnaeusparkweg 12 14

Postcde en plaats : 1098 EA  AMSTERDAM

KvK nummer : 33301940

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. A. Bouman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Stadsdeel Oost

Postadres : Postbus 94801

Postcode en plaats : 1090 GV  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 28-01-2014

Opstellen concept inspectierapport : 10-03-2014

Zienswijze houder : 12-03-2014

Vaststellen inspectierapport : 12-03-2014

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 12-03-2014

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 12-03-2014

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.

De houder heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 
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