
 Inspectierapport
 Kinderdagverblijf Telraam B.V. (BSO)
 Linnaeusparkweg 12 14
 1098 EA Amsterdam

 Registratienummer: 708571268

Toezichthouder: GGD Amsterdam
In opdracht van: Gemeente Amsterdam
Datum inspectie: 15-08-2017
Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek
Status: definitief
Datum vaststellen inspectierapport: 28-08-2017

Kinderdagverblijf Telraam B.V. - Jaarlijks onderzoek 15-08-2017 1/8



Inhoudsopgave

Het onderzoek

Observaties en bevindingen

 Pedagogisch klimaat

 Personeel en groepen

Inspectie-items

Gegevens voorziening

Gegevens toezicht

 

Kinderdagverblijf Telraam B.V. - Jaarlijks onderzoek 15-08-2017 2/8



Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 15 augustus 2017 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 op het gebied
van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en aan de beroepskracht-kind-ratio onderzocht. De
kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

Beschouwing
De Locatie 
Op buitenschoolse opvang Telraam wordt één groep van tien kinderen opgevangen door één beroepskracht. In
het pand is tevens een groep van het gelijknamige kinderdagverblijf gehuisvest. De buitenschoolse opvang is
gevestigd op de bel-etage van nummer 12. 
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'. In dit onderzoek zijn geen overtredingen geconstateerd. 

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.

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

Pedagogische praktijk
Het inspectiebezoek vindt plaats tijdens de zomervakantie. Een groepje kinderen zit aan de tafel, met tekeningen
en knutselspullen. Als de vaste beroepskracht na het eerste uur met allemaal tassen binnenkomt reageren de
kinderen enthousiast. Heb je de spullen meegenomen? Wordt er gevraagd. De beroepskracht antwoordt
instemmend. De kinderen hebben zelf ook dingen meegenomen van huis. 
Vandaag is het beautydag. Ze gaan nagels lakken, voetenbadjes met bruistabletten en crèmes smeren op voeten
en handen als de kinderen dat willen. Er wordt ook geknutseld, iedereen mag een fotolijstje maken, en de
kinderen hebben schelpjes van huis mee kunnen nemen en de beroepskracht heeft ook schelpen meegenomen.
Sommigen willen het ook met zand versieren. 

Per dag wordt geïnventariseerd welke kinderen aanwezig zullen zijn en vervolgens wordt op de interesses van de
kinderen afgestemd wat ze gaan doen. Per dag is er een mooi- en een slechtweerscenario. Er wordt geprobeerd
zoveel mogelijk naar buiten te gaan tijdens de zomer, er zijn allerlei speeltuinen in de buurt waar ze naartoe gaan.

Aan de tafel worden er op ontspannen wijze gesprekken gevoerd over allerlei zomergerelateerde onderwerpen;
over nichtjes die komen logeren, zoemende muggen in de nacht, en bijen en wespen. Er volgt een discussie over
het verschil tussen de steken van wespen en bijen, en dat zij doodgaan als ze iemand gestoken hebben. Een kind
roept dat hij echt nooit zou gaan steken als hij een bij was. De kinderen voelen zich zichtbaar op hun gemak en
vrij om deel te nemen aan de gesprekken. De beroepskracht begeleidt de gesprekken door kinderen erbij te
betrekken en in te gaan op wat de kinderen vertellen, en gerichte vragen te stellen. Er wordt aandacht besteed
aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie en de sociaal emotionele veiligheid.

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de beroepskracht 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Observatie in de ochtend 
- 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. Er is
geen nieuw personeel in dienst getreden sinds de laatste inspectie.

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

Opvang in groepen
Dagelijks worden er in de BSO-groep maximaal tien kinderen opgevangen door één beroepskracht; er worden
kinderen opgevangen van 4 tot 12 jaar, doorgaans zijn de kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. 

Beroepskracht-kind-ratio
Tijdens het inspectiebezoek worden er zes kinderen opgevangen door één beroepskracht. Op de dag van het
inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. 

Aangezien er niet meer dan tien kinderen worden opgevangen, volstaat de inzet van één beroepskracht altijd en
wordt er niet afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. Er zijn voldoende vaste beroepskrachten voor het
aantal kinderen dat maximaal wordt opgevangen; er zijn geen vacatures. Bij ziekte, vakantie en verlof wordt een
vaste invalkracht of de parttime-beroepskracht van Kinderdagverblijf Telraam B.V. ingezet. 

Tijdens de vakanties, als de buitenschoolse opvang de hele dag open is, wordt de opvang tussen 8.00 en 9.00 uur
verzorgd door de leidinggevende. De leidinggevende of een invalkracht komt de beroepskracht eveneens
vervangen tijdens de lunchpauze zodat de beroepskracht kan pauzeren. Tijdens uitjes neemt de beroepskracht
geen pauze. 

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de beroepskracht 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Afschrift verklaring omtrent het gedrag, reeds ingezien 
- Afschriften beroepskwalificatie, reeds ingezien 
- Overzicht inzet beroepskrachten d.d. juli en augustus 2017, aangeleverd per e-mail in augustus 2017 
- Presentielijsten d.d. juli en augustus 2017, aangeleverd per e-mail in augustus 2017 
- Inspectieonderzoek 
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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 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 vanaf 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 bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in basisgroepen.
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.

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. 
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.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum wordt ingezet, is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Telraam B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000003746321
Website :
Aantal kindplaatsen : 10
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 : 15-08-2017
Opstellen concept inspectierapport : 28-08-2017
Zienswijze houder : 28-08-2017
Vaststellen inspectierapport : 28-08-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 31-08-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 31-08-2017

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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