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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 19 december 2016 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 de kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, het klachtenrecht, de eisen aan het
personeel en aan de beroepskracht-kind-ratio. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport
vermeld. 

Beschouwing
De Locatie 
Op kinderdagverblijf Telraam zijn vier groepen; iedere groep heeft drie vaste beroepskrachten waarvan er
dagelijks twee aanwezig zijn. 
Het kindercentrum werkt met de pedagogische 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'. Tijdens het inspectiebezoek komt naar voren dat de beroepskrachten hiermee werken. 

De Organisatie 
Kinderdagverblijf Telraam B.V. is een kleine organisatie met een kinderdagverblijf met vier groepen en één
buitenschoolse opvang met één groep van tien kinderen, die beide in twee naastgelegen panden gehuisvest zijn. 
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 financiën 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. Er worden veel pedagogisch inhoudelijke bijscholingen en cursussen aangeboden
aan de beroepskrachten. 

De organisatie heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld voor de beroepskrachten, deze personen zijn
werkzaam binnen de organisatie. Voor de ouders is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. 

De toezichthouder heeft contact opgenomen met een lid van de oudercommissie. De oudercommissie laat weten
zeer tevreden te zijn over de kwaliteit van de geboden opvang, de pedagogisch medewerkers en het contact met
het management. De oudercommissie wordt tijdig en volledig geïnformeerd over wijzigingen in het beleid en over
andere belangrijke zaken betreffende de opvang. 

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

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. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Daarnaast is er specifiek voor deze
locatie een aanvullend plan opgesteld. Het pedagogisch beleid is slechts op enkele onderdelen beoordeeld. 

De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is observeerbaar en duidelijk beschreven. In het pedagogisch
beleidsplan is beschreven op welke wijze beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van
signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. Dit staat onder andere
beschreven in de paragraaf 'Kinderen met sociaal probleemgedrag'. Tevens is hier de wijze waarop
beroepskrachten worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij
ondersteund worden door de intern aangestelde pedagoog beschreven. 

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek wordt er in de babygroep vrij gespeeld. Er wordt een kind verschoond en de
beroepskracht begeleidt het kind de trap op naar de verschoontafel. Ze praat op vriendelijke toon tegen het kind
en benoemt haar eigen gedrag en vertelt wat er gaat gebeuren. 
Als een kind een ander kind duwt en het kind begint te huilen, gaat de beroepskracht er meteen naartoe. Ze
troost het kind, dat meteen stopt met huilen en zegt tegen het andere kind dat het 'lieve handjes' moet
gebruiken, en doet voor hoe je moet aaien. Ze benoemt dat het kind nu moet huilen en een beetje verdrietig is.
Ze vraagt het kind of het nog weet hoe het moet aaien en het kind aait het kind. Vervolgens geeft de
beroepskracht het kind een compliment. Hierbij is duidelijk dat de beroepskracht de Focusmethode toepast, zoals
beschreven in het pedagogisch werkplan. Er wordt zichtbaar aandacht besteed aan de emotionele veiligheid en de
sociale competentie van de kinderen. 
In de verticale groep zitten alle kinderen aan tafel. Er wordt fruit gegeten waarbij er een bord rondgaat, en de
kinderen moeten op hun beurt wachten. Eén kind is een beetje ongeduldig. De beroepskracht reageert hierop
door aan te geven dat de schaal eraan komt. De beroepskracht praat met de kinderen en maakt grapjes,
bijvoorbeeld of er nog wel een fruitje in hun buik past, en dat ze ziet dat de kinderen de appels erg lekker vinden.
Als een kind hoest geeft de beroepskracht aan dat het dan de hand voor de mond moet houden. Er wordt
zichtbaar aandacht besteed aan de overdracht van normen en waarden. Tijdens het voeren van de gesprekken
hanteert de beroepskracht tevens gebaren. Dit is ter ondersteuning van de taalontwikkeling. Sommige kinderen
gebruiken de gebaren ook. Deze werkwijze is omschreven in het pedagogisch werkplan.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Pedagogisch beleidsplan en werkplan, versie maart 2016, aangeleverd d.d. 21-12-2016 
- Observatie op de groepen in de middag 
- 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.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen
Er zijn vier stamgroepen; een verticale groep met maximaal twaalf kinderen van 0 tot 4 jaar, een babygroep met
maximaal negen kinderen van 0 tot 1,5 jaar, een dreumesgroep met maximaal tien kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar
en een peutergroep met maximaal veertien kinderen van 2,5 tot 4 jaar. 

Ieder kind is in een eigen stamgroep geplaatst 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 weten welke beroepskrachten horen bij de stamgroep waarvan het kind deel uitmaakt. 

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 gebeurt 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 zowel in de verticale groep als in de babygroep en de dreumesgroep
voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Het maximaal aantal
kinderen wordt niet overschreden; op de babygroep zijn maar zeven kinderen aanwezig met twee
beroepskrachten. 
Aan de hand van de presentielijsten van de eerste drie weken van december 2016 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 vereiste
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:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Overzicht inzet beroepskrachten december 2016, ingezien op de iPad ter plaatse 
- Presentielijsten december 2016, ingezien op de iPad ter plaatse 
- Weekplanning week 48-51, aangeleverd d.d. 21-12-2016 
- Pedagogisch beleidsplan, versie maart 2016, aangeleverd d.d. 21-12-2016 
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over de klachtenregeling via de website.

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

Klachten en geschillen 2016
De houder beschikt over een interne en een externe klachtenregeling. De ouders worden hierover via de website
geïnformeerd. 
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de leidinggevende 
- Raadpleging website kindercentrum d.d. 11 januari 2017 
- Raadpleging website Geschillencommissie d.d. 9-1-2017 
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

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.

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.

Passende beroepskwalificatie

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

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.
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Ouderrecht
 

 

 

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.

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van de
ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen oudercommissie ingesteld,
de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt,
ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Telraam B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000003746321
Website :
Aantal kindplaatsen : 45
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : 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. drs. S.E. Blom

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 19-12-2016
Opstellen concept inspectierapport : 11-01-2017
Zienswijze houder : 23-01-2017
Vaststellen inspectierapport : 23-01-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 27-01-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 27-01-2017

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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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