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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 27 januari 2015 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 slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht,
namelijk kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en aan de
beroepskracht-kind-ratio. Daarnaast zijn naar aanleiding van gemeentelijke afspraken tevens kwaliteitseisen op
het gebied van veiligheid en gezondheid onderzocht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het
rapport vermeld.

Beschouwing
De Organisatie 
Kinderdagverblijf Telraam B.V. is een kleine organisatie met twee vormen van opvang. Eén kinderdagverblijf met
vier groepen en één buitenschoolse opvang met één groep van tien kinderen. 
De directeur en de leidinggevende zijn ieder vier dagen per week in het kindercentrum aanwezig; zij zijn
verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van het beleid, voor de planning en plaatsing, voor de
oudercontacten en het personeelsbeleid. De financiëen en de logistiek worden verzorgd door de partner van de
directeur. Er is een nauwe samenwerking tussen de directeur, de leidinggevende en de beroepskrachten en tussen
de beroepskrachten onderling. 

De organisatie heeft een twee vertrouwenspersonen aangesteld voor de beroepskrachten, deze personen zijn
werkzaam binnen de organisatie. 
Voor de ouders is per 15 maart 2015 een externe vertrouwenspersoon aangesteld. 
De beroepskrachten en de ouders zijn hierover geïnformeerd. 

De organsiatie heeft een interne klachtenprocedure voor ouders. De directeur en de leidinggevende coördineren de
klachten. Ook is de organisatie aangesloten bij de externe klachtencommissie, namelijk de sKK. De directeur
verklaart dat er het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt is van de klachtenprocedure of klachtenregeling. 

Het kinderdagverblijf 
Er zijn vier groepen in het kinderdagverblijf, iedere groep heeft drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks
twee aanwezig zijn. 
Het kindercentrum werkt met de pedagogisch visie Focussen. In het pedagogisch beleid staat het focussen
beschreven met veel concrete voorbeelden waardoor een ouder zich goed kan informeren over de visie en de
daarbij behorende werkwijze. De directeur is gespecialiseerd in het werken met, en in het aanbieden van
trainingen focussen. De beroepskrachten en invalkrachten volgen in 2015 twee of drie trainingsdagen om zich
verder te specialiseren in deze werkwijze. 

De oudercommissie 
Op 3 maart 2015 heeft de toezichthouder een gesprek met een lid van de oudercommissie van het
kindercentrum gehad. 

De oudercommissie merkt op dat de directie van het kinderdagverblijf goed op de hoogte is van ontwikkelingen
op het gebied van wet- en regelgeving en dat er actief nieuwe, commercieel aantrekkelijke, maatregelen worden
geïmplementeerd. Een voorbeeld hiervan is het serveren van een warme maaltijd tussen de middag. De
oudercommissie wordt tijdig en volledig geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. De oudercommissie ervaart
dat er bij nieuw beleid altijd eerst overleg is met de oudercommissie. Er is een goede verstandhouding tussen de
directie en de oudercommissie. 
Kinderdagverblijf Telraam is een familiebedrijf en de oudercommissie vindt dat dit goed merkbaar is, de
beroepskrachten hebben een hechte band met het bedrijf en met de kinderen en hun ouders. Bij de
nieuwjaarsborrel komt iedereen omdat de ouders en de kinderen het ervaren als een prettige plek om naar toe te
komen. 
De pedagogische kwaliteit wordt door de oudercommissie als goed ervaren, de beroepskrachten werken actief
met het Focussen. De beroepskrachten zijn en worden hierin getraind en kunnen ook goed toelichten hoe zij bij
een bepaalde situatie die zich heeft voorgedaan in het kinderdagverblijf hier gebruik van hebben gemaakt. 
De groepsruimtes en de buitenruimte zijn voldoende uitdagend ingericht, er is genoeg speelmateriaal en er worden
leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen om zich goed te vermaken. 

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

Pedagogische praktijk

De directeur draagt er actief zorg voor dat de beroepskrachten getraind zijn in het werken met de pedagogisch
visie Focussen. De directeur van het kinderdagverblijf is secuur in het beschrijven van de werkwijze in het
kinderdagverblijf en de beschrijving komt goed overeen met de praktijk. Het pedagogisch handelen van de
beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observaties op de groep tijdens het eten, een activiteit en het vrij
spelen. Uit deze observaties is gebleken dat er tijdens het inspectiebezoek voldoende invulling wordt gegeven aan
de pedagogische basisdoelen, dat blijkt uit onderstaande voorbeelden. 

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten begeleiden de kinderen aan de hand van de visie Focussen. Alle beroepskrachten zijn hierin
getraind waardoor de kinderen de werkwijze herkennen. Omdat de kinderen in deze leeftijd hun fysieke lichaam
ontwikkelen spreken de beroepskrachten de kinderen aan op hun lijf. 'Je voetjes zijn aan het rennen, we lopen
met onze voetjes'. Om dit te kunnen, moet de beroepskracht zelf ook een goed fysiek bewustzijn ontwikkeld
hebben. De training van de beroepskrachten vindt zowel tijdens cursussen als op de werkvloer plaats. De
organisatie informeert ouders in het pedagogisch beleid, middels ouderavonden en workshops uitgebreid over het
focussen. 
De kinderen zijn geplaatst in een vaste groep in een eigen groepsruimte met vaste beroepskrachten. De
beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen ze laten merken dat ze de kinderen accepteren
zoals ze zijn, ze geven complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op
als een kind dat nodig heeft. 

Persoonlijke competentie 
Op de dag van het inspectiebezoek wordt er voorleesontbijt gehouden. De kinderen van het kinderdagverblijf die
komen naar de groepsruimte van de buitenschoolse opvang die op die ochtend voor de gelegenheid ingericht is
met een grote rode pluchen stoel voor de moeder die komt voorlezen en zitgelegenheid voor de kinderen van het
kinderdagverblijf. Kinderen die op de dag van het voorleesontbijt geen gebruik maken van het kinderdagverblijf
zijn welkom om samen met een ouder te komen luisteren. Hiermee biedt het kinderdagverblijf een activiteit aan
buiten de bekende opvangsituatie waarbij de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Tijdens het voorlezen stelt de
moeder die voorleest vragen aan de kinderen en zij krijgen gelegenheid om mee te praten over een bepaald
onderwerp, bijvoorbeeld over of je thuis ook voorgelezen wordt en of je dan al je pyjama aan hebt en je tanden
al gepoetst hebt. 
Bij de babygroep is er wederzijdse interactie tussen de beroepskrachten en de individuele kinderen, bij de baby’s
gebruiken de beroepskrachten de verzorgingsmomenten voor interactie met het kind. Bij het geven van de fles zit
de beroepskracht op een rustige plek in de groepsruimte en biedt zij het kind persoonlijke warmte, geborgenheid,
plezier, humor en aandacht. 

Sociale competentie 
Het voorleesontbijt is een sociale aangelegenheid. De kinderen maken deel uit van het geheel en de
beroepskrachten dragen uit en geven het voorbeeld dat de inbreng van alle kinderen, en van henzelf, ertoe doet in
de groep. De kinderen van verschillende groepen komen bij elkaar in de groepsruimte van de buitenschoolse
opvang, er zijn ook een aantal ouders met kinderen die op een andere dag gebruikmaken van het
kinderdagverblijf en de directeur en de leidinggevenden zijn eveneens aanwezig. Deze laatsten ontvangen de
kinderen hartelijk en samen met de beroepskrachten helpen ze de kinderen met het vinden van een zitplaats. 

Waarden en normen 
De beroepskrachten stellen de kinderen in de gelegenheid om te oefenen met gedeelde verantwoordelijkheid en
respectvol samenzijn. De kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid
naar wat andere kinderen doen en kunnen. Wanneer op de peutergroep een aantal kinderen een treinbaan heeft
aangelegd kijken zij geïnteresseerd naar twee kinderen die de treinbaan proberen te gebruiken voor hun grote
auto’s. De kinderen hebben plezier met elkaar zonder anderen buiten te sluiten. 
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. Kinderen weten
wat er gaat gebeuren en wat er van hen wordt verwacht. Wanneer de kinderen in de tuin gaan spelen worden de
kinderen altijd op dezelfde manier door de beroepskrachten van de trappen en door de gang begeleid naar de tuin

Gebruikte bronnen:

- Pedagogisch beleidsplan, versie april 2013, ontvangen op 6 februari 2014 
- E-mail van de directeur d.d. 28 januari 2015 
- Observatie op elke groep en bij de activiteit voorleesontbijt 
- Gesprek met een de beroespkrachten 
- Gesprek met de directeur en de leidingevende 
- Gesprek met een lid van de oudercommissie d.d. 3 maart 2015
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat de personen die werkzaam zijn bij het
kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. De verklaring omtrent het gedrag van
de stagiaires zijn voor aanvang van de werkzaamheden overgelegd en op dat moment niet ouder is dan twee
maanden en zijn niet ouder dan twee jaar. Deze steekproef is gehouden onder de stagiaires, onder het personeel
dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden en behelst tevens de beroepskrachten die op
de dag van het inspectiebezoek werkzaam waren.

Passende beroepskwalificatie

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat alle beroepskrachten beschikken over een
voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze
steekproef is gehouden onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden
en behelst eveneens de beroepskrachten die op de dag van het inspectiebezoek werkzaam waren.

Opvang in groepen

Er zijn vier stamgroepen, een verticale groep met maximaal twaalf kinderen 0 tot 4 jaar, een babygroep met
maximaal negen kinderen van 0 tot 1½ jaar, een dreumesgroep met maximaal tien kinderen van 1½ tot 2½ jaar
en een peutergroep met maximaal veertien kinderen van 2½ tot 4 jaar. 

Ieder kind is in een eigen stamgroep geplaats en wordt opgevangen in de eigen stamgroep. Elke stamgroep heeft
drie eigen, vaste beroepskrachten waarvan er op elke groep dagelijks twee aanwezig zijn. De kinderen en de
ouders zijn op de hoogte van welke beroepkrachten bij de stamgroep waarvan het kind deel uitmaakt, horen. 

Kinderen kunnen worden opgevangen in een tweede stamgroep indien er een extra opvangdag wordt
aangevraagd en er op de eigen groep geen plaats is. Dit gebeurd met schriftelijke toestemming van de ouders en
op het formulier wordt vastgelegd tot wanneer de opvang op de tweede stamgroep duurt.

Beroepskracht-kind-ratio

Tijdens het inspectiebezoek worden er in de verticale groep tien kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen door twee
beroepskrachten, op de babygroep worden negen kinderen van 0 tot 1½ jaar opgevangen door twee
beroespkrachten, op de dreumesgroep met kinderen van 1½ tot 2½ jaar worden zes kinderen opgevangen door
één beroepskracht, op de peutergroep met kinderen van 2½ tot 4 jaar worden twaalf kinderen opgevangen door
twee beroepskrachten. Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het
aantal kinderen dat wordt opgevangen. 

Aan de hand van de presentielijsten van januari 2015 en de bijbehorende werkroosters van het personeel
constateert de toezichthouder dat er in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op
te vangen kinderen. 

Op elke groep zijn dagelijks twee beroepskrachten werkzaam. Op dagen dat er weinig kinderen aanwezig zijn,
komt het voor dat een beroepskracht 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. De beroepskrachten gaan na elkaar
pauzeren, hierdoor wordt tussen de middag 90 minuten afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. Aan het
einde en aan het begin van de dag kan dan nog 45 minuten worden afgeweken. De tweede beroepskracht begint
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.

Gebruikte bronnen:

- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 4 maart 2015 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 4 maart 2015 
- Overzicht inzet beroepskrachten en aanwezigheid kinderen van januari 2015, ontvangen op 29 januari 2015 
- Pedagogisch beleidsplan, versie april 2013, ontvangen op 6 februari 2014 
- E-mail van de directeur d.d. 28 januari 2015
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De toezichthouder heeft het beleid en de uitvoering met betrekking tot veilig slapen, uitstapjes en buiten spelen,
voedselveiligheid en de meldcode kindermishandeling beoordeeld. 
Op elke groep is een map aanwezig waarin beroepskrachten het beleid met betrekking tot veiligheid en
gezondheid kunnen naslaan. De werkinstructies zijn uitgebreid beschrijvend en laten doorgaans geen of nauwelijks
ruimte over aan toeval of eigen interpretatie. De beroepskrachten zijn goed op de hoogte van de inhoud van de
maatregelen betreffende de onderwerpen waarnaar de toezichthouder onderzoek gedaan heeft. 

In het protocol Wiegedood worden de maatregelen afdoende beschreven. Het is echter zaak om in plaats van
'regelmatig' een concrete richtlijn door middel van het aantal minuten vast te leggen met betrekking tot het
controleren van slapende baby's. Er is een duidelijke taakverdeling met betrekking tot het verlenen van Eerste
hulp en uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij daarvan op de hoogte zijn. Er zijn geen kinderen die
op de buik te slapen worden gelegd of die ingebakerd worden op het kinderdagverblijf. De directeur verklaart dat
het op nadrukkelijk verzoek van de ouders mogelijk is dat een baby op de buik te slapen gelegd wordt. Dit
gebeurd alleen met een ondertekend toestemmingsformulier, het toestemmingsformulier informeert de ouders
tevens over de risico’s van de buikligging. 
De directeur verklaart dat de afspraken met betrekking tot inbakeren zullen worden toegevoegd aan het protocol
wiegendood. Indien er baby's te slapen gelegd worden in een hangmat dient te worden beschreven hoe ervoor
zorg wordt gedragen dat dit veilig gebeurt. 

De houder verklaart dat er onderzoek gedaan wordt naar de verschillende mogelijkheden om de groeps- en
slaapruimtes mechanisch te ventileren. In de loop van 2015 a 2016 zal daarop actie worden ondernomen. In de
babyslaapkamer wil de directeur geen systeem installeren met een koude luchtstroom, om de luchtkwaliteit in de
babyslaapkamer te monitoren is een CO2 meter geïnstalleerd en er wordt extra toegezien op de ventilatie. 

De werkwijze met betrekking tot buiten spelen in de tuin, en hoe het naar buiten gaan moet worden
georganiseerd, zijn beschreven in de regels en afspraken betreffende naar buiten gaan. Uit het gesprek met de
beroepskrachten blijkt dat zij goed op de hoogte zijn van deze afspraken en zij verklaren deze in de praktijk uit te
voeren. 

Het kinderdagverblijf biedt de kinderen drie keer per week een warme lunch aan. De lunch wordt geleverd door
een profesionele cateraar. De beroepskrachten zijn goed op de hoogte van de werkwijze omtrent het bewaren en
serveren van de maaltijden. De temperatuur van de maaltijden wordt gemeten en geregistreerd op een
aftekenlijst. De datum en het tijdstip waarop borstvoeding is gebracht en waarop de borstvoeding is aangeboden
wordt consequent met de naam van het kind op een formulier vermeld. Er zijn profesionele thermometers
aanwezig om de temperatuur van het voedsel en de dranken te monitoren.

Meldcode kindermishandeling

Het kindercentrum maakt gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche
organisatie kinderopvang, versie juli 2013 die door kinderdagverblijf Telraam vastgesteld is. De sociale kaart met
relevate contactgegevens (in de directe omgeving van het kindercentrum) maakt deel uit van de Meldcode. De
handleiding bij de Meldcode is eveneens beschikbaarvoor de beroepskrachten. 
De directeur en de leidingevende zijn beiden aangesteld als aandachtfunctionaris. De beroepskrachten hebben eind
2012 een training signalering kindermishandeling van het AMK gedaan. De meldcode wordt ten minste jaarlijks
besproken bij een teamoverleg of een training. De Meldcode en de handleiding voldoen aan de gestelde eisen.

Gebruikte bronnen:

- Inspectiebezek 
- Gesprek met de directeur en de leidinggevende 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Protocol wiegedood, versie mei 2009, ontvangen op 29 januari 2015 
- Veilig slapen, ontvangen op 29 januari 2015 
- Regels en afspraken betreffende het slapen, ontvangen op 29 januari 2015 
- Ingevulde registratie formulieren, ontvangen op 3 maart 2015 
- Email van de directeur ontvangen op 29 januari 2015 
- Regels en afspraken betreffend alleen naar buiten gaan, ontvangen op 29 januar1 2015 
- Protocol uitstapjes en naar buiten kinderopvang versie 1 februari 2014, ontvangen op 29 januar1 2015 
- Meldcode kindermishandeling versei juli 2013, ontvangen op 17 februari 2015
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

 

Personeel en groepen

 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid

 

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

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. 

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.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
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De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval
zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.

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.
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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 : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 27-01-2015

Opstellen concept inspectierapport : 04-03-2015

Zienswijze houder : 19-03-2015

Vaststellen inspectierapport : 19-03-2015

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 19-03-2015

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 19-03-2015

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.

Amsterdam, 18 maart 2015 

Zienswijze kinderdagverblijf Telraam 
Bijlage zienswijze houder kinderopvang 
De zienswijze betreft een aanvulling van de houder op de inhoud van het inspectierapport van 27 januari 2015. 

We zijn blij met het inspectierapport en hebben de punten die er uit zijn gekomen meteen aangepast in ons
beleid. Zoals in het protocol wiegendood waarin we hebben beschreven dat slapende kinderen elk kwartier
worden gecontroleerd, in de praktijk vond dit al plaats en nu is het tevens op schrift gesteld. De pedagogisch
medewerker wordt hierop geattendeerd middels een digitale wekker welke zij instelt op 15 minuten zodra een
kind in bed is gelegd. In het protocol beschrijven we concreet welke handelingen de pedagogisch medewerker
uitvoert bij de controle. 
Het beleid ten aanzien van inbakeren en het gebruik van de hangmat is opgenomen in het protocol wiegendood. 

Kinderdagverblijf Telraam is sinds 2013 bezig met de Wet ten aanzien van het ventilatiebeleid (bouwbesluit
2012) welke van kracht gaat 1 april 2017. Het ventilatieproject wordt gefaseerd ingevoerd. Aangezien er
meerdere ventilatie mogelijkheden in de markt zijn, toetsen we door het gefaseerd invoeren hierbij ook eerst
het gebruik en de verwachting van de kwaliteit hierin. Vanaf begin 2014 is de peutergroep volledig mechanisch
vraag gestuurd geventileerd. Doordat we op tijd gestart zijn met dit project zullen de overige groepen binnen de
tijdslijn volgen. 
In alle groepsruimtes en in de slaapruimtes hangen op dit moment CO2 meters zodat we handmatig gestuurd
kunnen ventileren. 
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