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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 07 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 die
achter in het rapport vermeld staan. 

Beschouwing
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 vier dagen per week in het kindercentrum aanwezig; zij zijn
verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid. 
Er is veel samenwerking tussen de beroepskrachten onderling en er is sprake van een korte lijn qua communicatie
tussen de beroepskrachten, de leidinggevende en de directie. 
Bij de buitenschoolse opvang is het afgelopen jaar een vaste beroepskracht aangesteld die al bij BSO Telraam als
invalkracht werkzaam was. 

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld voor de medewerkers en de ouders van het kindercentrum. De functie
van vertrouwenspersoon wordt bekleed door een vaste beroepskracht. De procedure omtrent de
vertrouwenspersoon is uitgewerkt en de vertrouwenspersoon biedt laagdrempelige toegang. In het document
'Beleid Vertrouwenspersoon Kinderdagverblijf en BSO Telraam' zijn de werkwijze en het functieprofiel van de
vertrouwenspersoon opgenomen. Het afgelopen jaar is de vertrouwenspersoon niet benaderd. 

Het kindercentrum is aangesloten bij de externe klachtencommissie, namelijk de sKK. Klachten die intern worden
ingediend, worden gecoördineerd door de directeur en de leidinggevende. 

Er is een oudercommissie ingesteld. 
De toezichthouder had op 15 januari 2014 telefonisch contact met een lid van de oudercommissie. In het gesprek
met de toezichthouder komt naar voren dat BSO Telraam kwalitatieve zorg biedt middels een stabiel team met
ruimte en aandacht voor de kinderen. Het kindercentrum is kleinschalig en het team onderhoudt nauw contact
met de ouders over de zorg voor de kinderen. 
Er worden leuke activiteiten aangeboden en hierover worden de ouders geïnformeerd in de nieuwsbrief, met foto’s
of zelfs met een filmpje. 
De ouders zijn op de hoogte van het pedagogisch beleid en de werkwijze van de beroepskrachten. De directie en
de leidinggevende dragen de pedagogische visie actief uit en de beroepskrachten worden ondersteund door middel
van scholing en coaching. 
Als ouder is het moeilijk om te zien of het pedagogisch beleid in de praktijk wordt uitgevoerd, omdat de
aanwezigheid bij het ophalen slechts kort is. De ervaring is dat het kind centraal staat. 
De oudercommissie vergadert samen met de oudercommissie van het kinderdagverblijf. Per onderwerp komt in
de vergadering zowel de buitenschoolse opvang als het kinderdagverblijf aan bod. 
De oudercommissie is tevreden over het adviesrecht; er wordt geluisterd naar de adviezen en de ervaringen van
de ouders worden meegenomen. 
Jaarlijks wordt de prijswijziging voorgelegd; hierin volgt het kinderdagverblijf het advies van de Brancheorganisatie
Kinderopvang. De oudercommissie wil de adviesaanvraag betreffende de prijswijziging in het vervolg bij voorkeur
onderbouwd zien met een financieel overzicht, zodat duidelijke inzichtelijk is welke kosten een prijsstijging
noodzakelijk maken. 

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

De buitenschoolse opvang van Kinderdagverblijf Telraam B.V. heeft één groep. Er worden maximaal tien kinderen
opgevangen door één beroepskracht. Er is doorgaans een leidinggevende aanwezig in het kantoor dat aan de
groepsruimte grenst. Onder en naast de etage van de buitenschoolse opvang zijn de groepen van het
kinderdagverblijf van dezelfde organisatie gevestigd. 

In het kindercentrum wordt gewerkt aan de hand van de pedagogische visie 'focussen'. In het pedagogisch beleid
is hierover passende informatie te vinden en de beroepskrachten van de buitenschoolse opvang en het
kinderdagverblijf houden twee à drie keer per jaar een studiedag of -avond waarbij de werkwijze aan bod komt.
De directie en de leidinggevende volgden uitgebreid scholing over 'focussen' en zij ondersteunen de
beroepskrachten hierbij op de werkvloer.

Pedagogische praktijk

De beroepskracht die op de dag van het bezoek van de toezichthouder de kinderen van de buitenschoolse
opvang begeleidt, vertelt dat het bijvoorbeeld van belang is dat kinderen niet negatief worden benaderd. Als een
kind een stukje speelgoed bij een ander kind in het gezicht duwt, en de beroepskracht dit ziet, zegt zij niet tegen
het kind dat het speelgoed heeft geduwd: 'Hou daar eens mee op! In plaats daarvan zegt zij tegen het kind dat
het speelgoed in het gezicht heeft gekregen: 'Je kunt zeggen dat je het vervelend vindt!' Als het een kind niet lukt
om iets voor elkaar te krijgen, zegt de beroepskracht: 'Je kunt het wel. Het lukt alleen nog niet.' 

De beroepskracht haalt de kinderen op vanuit twee schoolgebouwen verderop in de straat. Ze heeft een vaste
werkwijze en de kinderen zijn hiermee goed bekend. Op de weg naar de buitenschoolse opvang rennen de
kinderen die dat willen voor de beroepskracht uit. De kinderen stoppen en wachten op de afgesproken plekken.
Soms geeft de beroepskracht een nieuwe 'stop- en wachtplek' op, zoals 'de rode auto'. Dit houdt de kinderen
alert. 

Op het pleintje nabij het kindercentrum blijkt dat de meeste kinderen nog wat meer willen rennen. De
beroepskracht heeft een krijtje in haar zak en in overleg met de kinderen schrijft ze op elke boom een cijfer. De
beroepskracht noemt een cijfer en de kinderen rennen naar de boom met dat cijfer. De beroepskracht noemt een
reeks cijfers en de kinderen rennen van de ene boom naar de andere boom. De kinderen zijn enthousiast en pas
wanneer duidelijk wordt dat ze genoeg gerend hebben, worden de tassen weer op de rug gedaan en gaat de
beroepskracht met de kinderen naar het kindercentrum. 

Enkele kinderen hebben zich in het portiek verstopt en de beroepskracht speelt mee dat ze verdwenen zijn. Als de
verdwenen kinderen ontdekt zijn, gaan ze schaterlachend de groepsruimte binnen. Daar gaan ze op de grond
zitten bij de kapstok om hun jassen en schoenen uit te doen. Dit verloopt rustig en soepel en de grote kinderen
helpen de kleinere. 

De kinderen wassen hun handen in de keuken. Er staat een stevig stoeltje waar de kinderen op kunnen staan,
zodat zij er goed bij kunnen. Er zijn zeep en papieren handdoekjes. Daarna helpen de grote kinderen met het
klaarmaken van de tafel om fruit te eten en iets te drinken. Aan tafel wordt honderduit gepraat, waarbij iedereen
aan bod komt. 

Er is een ontspannen sfeer waarin de kinderen goed ondersteund worden en goed in de gelegeheid gesteld worden
om de verschillende competenties te ontwikkelen.

Gebruikte bronnen:

-inspectieonderzoek; 
-gesprek met de beroepskracht; 
-pedagogisch beleid, herzien in 2011.
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Personeel en groepen

Er zijn twee beroepskrachten verbonden aan de buitenschoolse opvang. Eén beroepskracht werkt op maandag,
dinsdag en donderdag en de andere op vrijdag. Op woensdag is de buitenschoolse opvang gesloten.

Verklaring omtrent het gedrag

De beroepskrachten, de leidinggevende en de directie zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. 
Het afgelopen jaar zijn er geen nieuwe beroepskrachten of stagiaires in dienst gekomen bij Kinderdagverblijf
Telraam B.V.

Passende beroepskwalificatie

De beroepskrachten zijn in het bezit van passende beroepskwalificatie. Een van de beroepskrachten is hbo-
geschoold.

Beroepskracht-kind-ratio

Dagelijks worden er op de groepen maximaal tien kinderen opgevangen door één beroepskracht. 
Er zijn altijd voldoende beroepskrachten aanwezig. Aangezien er niet meer dan tien kinderen opgevangen worden,
volstaat de inzet van één beroepskracht altijd. 
Er zijn voldoende vaste beroepskrachten voor het aantal kinderen dat maximaal wordt opgevangen; er zijn geen
vacatures. Bij ziekte, vakantie en verlof wordt er gebruikgemaakt van een vaste invalkracht of de
parttimeberoepskrachten van Kinderdagverblijf Telraam B.V. 

De beroepskracht staat alleen op de groep, maar er is altijd iemand in het naastgelegen kantoor of het
kinderdagverblijf aanwezig. Er wordt samen met het kinderdagverblijf afgesloten. 

Opvang in groepen

Er is één basisgroep. De groep bestaat uit maximaal tien kinderen tussen de vier en negen jaar oud.

Gebruikte bronnen:

-inspectieonderzoek; 
-gesprek met de beroepskracht; 
-gesprek met de leidinggevende; 
-afschriften verklaringen omtrent het gedrag; 
-afschriften beroepskwalificaties; 
-rooster en planning december 2013.
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

 

Personeel en groepen

 

 

 

 

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

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

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO
Kinderopvang is opgenomen.

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.

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.

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.

A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Telraam B.V.

Vestigingsnummer : 000003746321

Website :

Aantal kindplaatsen : 10

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 : 07-01-2014

Opstellen concept inspectierapport : 29-01-2014

Zienswijze houder : 13-02-2014

Vaststellen inspectierapport : 13-02-2014

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 20-02-2014

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 20-02-2014

Openbaar maken inspectierapport : 13-03-2014
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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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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