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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. In het kader van een steekproef is tevens
het veiligheids- en gezondheidsbeleid beoordeeld. 

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' en er wordt gewerkt met 'Tink' (Taal- en
Interactievaardigheden Kinderopvang) In het pedagogisch beleid staat dit 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. 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. 

Er zijn in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd. 

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. In de verticale groep zitten de kinderen aan tafel en er
wordt fruit gegeten. De beroepskracht introduceert de vreemde mevrouw die binnenkomt door uit te leggen wat
zij komt doen. De beroepskrachten hebben een grote schaal met fruit en laten ieder kind om de beurt een stukje
pakken. Er worden gesprekken gevoerd over de drie biggetjes en over het fruit. Eén (heel klein) kind vindt het
fruit niet lekker. De beroepskracht vraagt of het kind het fruit niet lekker vindt, nee he, appel, druiven en peer vind
je niet lekker he, dan ga ik toch maar een banaantje voor jou pakken, dat vind je sowieso lekker. Het kind kijkt
blij. 
Een kind wijst naar een ander kind. De beroepskracht gaat erop in door te vragen of het kind de armbandjes
bedoelt. Die heb jij thuis ook, het heeft allemaal kleurtjes, welke kleur is dat? Welke kleur heeft jouw beker? De
beroepskrachten begeleiden de gesprekjes van de kinderen en zorgen voor een ontspannen sfeer. 
Als een kind een boer laat en de kinderen moeten lachten gaat het gesprek over boertjes laten, en dat baby's dat
soms ook doen. De beroepskracht refereert op speelse wijze aan dat je altijd even 'pardon' zegt, als je een boer
hebt gelaten. Na het fruit eten krijgen alle kinderen een katoenen snoetendoekje, en leren ze zo dat ze hun
gezicht en handen wassen na het fruit eten. 
Er wordt zichtbaar aandacht besteed de sociaal emotionele veiligheid en aan de overdracht van normen en
waarden. 

Tijdens de zomer gaan ze zoveel mogelijk naar buiten, ze zetten buiten het badje op of de watertafel. Er wordt
gewerkt met het programma Peuterplein en het thema is water. Rondom het thema worden allerlei activiteiten
georganiseerd. 

In de babygroep communiceren de beroepskrachten uitvoerig met taal, door veel te praten, te benoemen wat ze
zelf doen en wat de kinderen doen, maar ze gebruiken ter ondersteuning ook kindergebarentaal. Sommige
kinderen doen de gebaren na en hanteren deze om duidelijk te maken wat ze willen zeggen. Er zijn gebaren voor
termen als spelen, melk drinken, baby wiegen, helpen, mama en papa. Met deze werkwijze wordt zichtbaar
aandacht besteed aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van de kinderen. 

Gebruikte bronnen:
- Groepsbeleid Babygroep, versie augustus 2017, ontvangen d.d. 16 augustus 2017 
- Observatie in de ochtend 
- Groepsbeleid Peutergroep, versie augustus 2017, ontvangen d.d. 16 augustus 2017 
- 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.
Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste reguliere
inspectiebezoek in dienst is getreden.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het
laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

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.

Beroepskracht-kind-ratio
Tijdens het inspectiebezoek worden er zowel in de verticale groep als in de babygroep voldoende
beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Het maximaal aantal kinderen wordt
niet overschreden; op de verticale groep zijn tien kinderen aanwezig met twee beroepskrachten en bij de
babygroep zijn acht kinderen aanwezig met twee beroepskrachten. 
Aan de hand van de presentielijsten van juli en augustus 2017 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. 

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 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ingezien ter plaatse 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ingezien ter plaatse 
- Overzicht inzet beroepskrachten roosters juli en augustus 2017, ontvangen d.d. 16 augustus 2017 
- Presentielijsten juli en augustus 2017, ontvangen d.d. 16 augustus 2017 
- Groepsbeleidsplannen baby en peutergroepen, augustus 2017 ontvangen d.d. 16 augustus 2017 
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Er wordt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid opgesteld met betrekking tot de risico's op het
gebied van veiligheid en gezondheid in het kindercentrum. De risico-inventarisaties zijn in januari en februari 2017
met behulp van de Risicomonitor uitgevoerd. Naar aanleiding van de inventarisaties is het veiligheids- en
gezondheidsbeleid opgesteld. Dit bestaat uit protocollen en werkafspraken. Deze zijn door de beroepskrachten
altijd te raadplegen want ze bevinden zich in de Ipad op Google Drive in iedere groepsruimte. 

De beroepskrachten worden tijdens de maandelijkse werkbespreking op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen
op het gebied van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Er is tevens een afvinklijst waarop de beroepskrachten
kunnen aanvinken dat zij het vernieuwde beleid hebben doorgenomen. 
De beroepskrachten en de leidinggevenden hebben de ongevallen geregistreerd. Er zijn het afgelopen jaar enkele
kleine ongevallen geregistreerd. 

Op het moment van het inspectiebezoek is het zomervakantie, de groepen zijn niet helemaal vol. De
beroepskrachten maken regelmatig van deze gelegenheid gebruik om erop uit te gaan. Er zijn vaste en duidelijke
afspraken over de werkwijze om veilig naar buiten te kunnen gaan. Deze werkwijze is vastgelegd in het Protocol
Uitstapjes en grondig doorgenomen met de beroepskrachten. 

Sinds dit jaar zijn alle groepsruimtes voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Hierdoor wordt
volautomatisch geregeld dat de luchtkwaliteit in de groepsruimtes van goede kwaliteit is. In de slaapkamers zijn
CO2-meters geplaatst. 
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 bij aankomst en voor deze wordt
opgediend gemeten en geregistreerd op een aftekenlijst. Er zijn profesionele thermometers aanwezig om de
temperatuur van het voedsel en de dranken te monitoren. De werkafspraken hieromtrent staan helder voor de
beroepskrachten in ieder Groepsbeleid vastgelegd.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Risico-inventarisatie veiligheid babygroep, d.d. januari 2017, ingezien op de locatie 
- Risico-inventarisatie gezondheid peutergroep, d.d. februari 2017, ingezien op de locatie 
- Werkafspraken in Groepsbeleid Babygroep, versie augustus 2017, ontvangen d.d. 16 augustus 2017 
- Werkafspraken in Groepsbeleid Peutergroep, versie augustus 2017, ontvangen d.d. 16 augustus 2017 
- Protocol Uitstapjes kinderdagverblijf versie 1.2. 2014, ontvangen d.d. 16 augustus 2017 
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid
 

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde 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 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. 
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.

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.
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.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een
kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
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genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.
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.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch
handelen.
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.
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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 : 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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