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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 16 juli 2018 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang 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, de eisen aan (de inzet van) het personeel,
de stabiliteitseisen en het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Beschouwing
De Locatie 
Op deze vestiging van Telraam is één verticale groep gehuisvest met twaalf kindplaatsen. De andere groepen
bevinden zich in het direct naastgelegen pand. De 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 bijbehorende 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 kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. De
kinderdagopvang bestaat in totaal uit vier groepen, waarvan er drie gehuisvest zijn op nummer 14 en één op
nummer 12. De buitenschoolse opvang met één groep van tien kinderen is in hetzelfde pand op nummer 12
gehuisvest. Gedurende de gehele dag wordt er nauw samengewerkt.
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. 

De oudercommissie
De toezichthouder heeft contact opgenomen met de voorzitter van de oudercommissie. Zij geeft aan dat zij zeer
tevreden zijn over de gang van zaken op het kindercentrum. Zij zijn tevreden over de kwaliteit van de geboden
opvang, het team met vaste beroepskrachten en de betrokkenheid en inzet van de beroepskrachten. Men geeft
aan dat er een open communicatie is, dat men tijdig wordt geïnformeerd over beleidswijzigingen en dat het
adviesrecht wordt toegepast. Er is een actief management en er wordt veel aandacht besteed aan de pedagogiek
en deskundigheidsbevordering.

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.

Kinderdagverblijf Telraam B.V. - Jaarlijks onderzoek 16-07-2018 3/12



Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld, en voor het kinderdagverblijf en de
buitenschoolse opvang is een apart pedagogisch werkplan opgesteld. De locaties werken nauw samen. Per 1
januari 2018 zijn in het kader van de Wet Innovatie Kinderopvang (IKK), naast de reeds bestaande voorwaarden,
nieuwe voorwaarden gesteld aan de pedagogische beleidsplannen van kinderopvanglocaties. 

De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is observeerbaar en duidelijk beschreven. Over het waarborgen van de
emotionele veiligheid is onder andere beschreven dat ze drie bronnen van emotionele veiligheid
onderscheiden: vaste en sensitieve verzorgers, aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten en de inrichting van
de omgeving. Daarnaast is een vaste dagstructuur van invloed.
Er staat beschreven over een sensitieve omgang met de kinderen: 'Gevoelig zijn voor wat een kind bezighoudt,
als pm-er neem je signalen bij het kind waar (verbaal en/of non verbaal) en reageert hierop, je laat merken dat je
het kind gezien hebt, je staat open om te luisteren en als het nodig is te helpen'.

De persoonlijke en sociale competenties zijn uitgebreid beschreven; zo staat er over de rol van de beroepskracht
bij de interactie tussen de kinderen: 'Afhankelijk van de situatie ben je als pm-er ondersteunend, stimulerend en
daar waar het over de grens gaat ben je corrigerend. Je houding als pm-er bij een conflictsituatie is
onbevooroordeeld en neutraal, waarbij je kinderen ruimte geeft om tot een oplossing te komen die voor beiden
goed is. Als pm-er vervul je verschillende rollen in de interactie tussen kinderen onderling, zoals de verzorger,
gangmaker en bruggenbouwer'. Deze drie rollen staan vervolgens uitvoerig en concreet beschreven.

In het pedagogisch beleidsplan is de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de groepen
beschreven. Ook is er een beschrijving gegeven van de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het
kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning. Er is een concrete beschrijving van taken die beroepskrachten in opleiding en stagiairs in het
kindercentrum kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. Er is ook een beschrijving van de
drie-uursregeling en de inzet van beroepskrachten tijdens vakanties.

Pedagogische praktijk
Er wordt verantwoorde dagopvang geboden. Tijdens het inspectiebezoek slaapt een aantal kinderen en een aantal
is wakker. Het is warm en de kinderen lopen spelen vrij rond in rompertjes en luchtige kleding. Er wordt gewerkt
met het thema 'Vogels vliegen'. Dit is te zien aan de knutselwerkjes die in de groepsruimte hangen en dat er op
het thema afgestemde liedjes worden gezongen en boekjes worden voorgelezen. 
Als een kind op de tafel klimt, vraagt de beroepskracht op vriendelijke toon wat het kind aan het doen is. Ze loopt
naar het kind toe en zegt: 'Ik zie dat je aan het klimmen bent, je mag op de grond spelen, kom, dan zet ik je op
de grond.' Ze zet het kind voorzichtig op de grond en het kind speelt rustig verder. De beroepskracht vertelt dat
ze gaat kijken hoe ze het kind uitdaging kunnen bieden zodat zij in kunnen spelen op zijn klimbehoefte. Dit
voorbeeld laat zien dat de beroepskrachten op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgaan. Er
wordt respect voor de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van
kinderen. Door het benoemen van het gedrag van het kind en leiding te nemen door het kind rustig op de grond te
zetten met uitleg, kan het kind zich emotioneel veilig en geborgen voelen.

Terwijl de kinderen wakker worden, verschoont de beroepskracht hen om de beurt. De beroepskrachten voeren
gezellige gesprekjes met de kinderen en gaan in op hun gedrag. Als er een kind bij een ander kind komt staan
geeft de beroepskracht het kind de gelegenheid om ook iets te vertellen en betrekt het kind bij de anderen.
Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden
bijgebracht. 
De sfeer in de verticale groep is zeer ontspannen en de kinderen worden vrolijk wakker. Er worden veel
activiteiten aangeboden, in deze periode gericht op de zomer. Er wordt zomerfruit gegeten, er wordt zomerdans
gedaan waarbij er samen gedanst wordt, en aanraakspelletjes en kinderyoga. Bij de uitvoering hiervan wordt
rekening gehouden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan Telraam, versie juni 2017, aangeleverd d.d. 17 juli 2018
- Gesprek met de leidinggevende
- Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Telraam, versie juli 2018, aangeleverd d.d. 17 juli 2018
- Observatie in de middag
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die bij de locatie werken zijn ingeschreven in het Personenregister kinderopvang en aan de
organisatie gekoppeld.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten die werken bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Er zijn op het moment van inspectie geen stagiairs werkzaam.

Aantal beroepskrachten
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep zijn twee beroepskrachten werkzaam. Op basis van een steekproef uit de
presentielijsten van juli 2018 en de bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder
dat ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 
De beroepskrachten hebben de volgende werktijden: van 8.00 tot 17.30 uur en van 9.00 tot 18.30 uur. Er
werken altijd minimaal twee beroepskrachten tot sluitingstijd waardoor er voldaan wordt aan de beroepskracht-
kind-ratio. Er wordt gepauzeerd tussen 12.30 uur en 14.30 uur. Er is altijd een tweede volwassene aanwezig in
het pand.

Wat betreft de drie-uursregeling wordt er tussen 8.30 en 9.00 uur mogelijk afgeweken van de BKR en tussen
17.15 en 17.45 uur. Er wordt niet afgeweken tussen: 9.30 tot 12.30 uur en van 14.00/14.30 - 17.30 uur. Dit
komt overeen met wat in het Pedagogisch beleid staat beschreven.

De leidinggevenden zijn altijd bereikbaar in geval van calamiteiten en de beroepskrachten zijn op de hoogte van de
achterwachtregeling.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er is één verticale stamgroep, waar dagelijks maximaal twaalf kinderen worden opgevangen van 0 tot 4 jaar. Er
zijn drie vaste beroepskrachten werkzaam, waarvan er dagelijks twee aanwezig zijn. Het beleid met betrekking
tot extra dagdelen staat in het pedagogisch beleid beschreven.
Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen. Op de iPad wordt van ieder kind een dossier bijgehouden
door de mentor. De werkwijze is beschreven in het pedagogisch beleidsplan. De observaties van de ontwikkeling
van het kind, maar ook bijzonderheden zoals allergieën, worden bijgehouden en vastgelegd.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Gesprek met de leidinggevende
- Raadpleging Personenregister kinderopvang d.d. 13 augustus 2018
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ingezien op de locatie
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ingezien op de locatie
- Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Telraam, versie juli 2018, aangeleverd d.d. 17 juli 2018
- Overzicht inzet beroepskrachten, juli 2018, aangeleverd d.d. 17 juli 2018
- Presentielijsten verticale groep van de maand juli 2018, aangeleverd d.d. 17 juli 2018
- Pedagogisch beleidsplan Telraam, versie juni 2017, aangeleverd d.d. 17 juli 2018
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Per 1 januari 2018 zijn in het kader van de Wet IKK nieuwe voorwaarden gesteld aan het veiligheids- en
gezondheidsbeleid van kinderopvanglocaties. Kindercentrum Telraam heeft deze nieuwe voorwaarden opgenomen
in het 'Beleidsplan veiligheid en Gezondheid'. Dit beleid bestaat uit een algemeen beleid, een concrete beschrijving
van de risico's, een actiepuntenlijst, en daarnaast groepsbeleidsplannen per groep met werkafspraken per
onderwerp. 

Tijdens teamvergaderingen wordt vast een thema uit dit beleid besproken met alle collega's, en waar nodig wordt
het beleid aangepast. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een overzicht van de voornaamste grote risico's voor de veiligheid en
de gezondheid van kinderen. Een voorbeeld van een veiligheidsrisico met grote gevolgen voor kinderen dat in dit
beleid is opgenomen, is de kans op vergiftiging. Om de kans op dit risico te verkleinen, zijn er verschillende
(gedrags-)maatregelen opgenomen in het beleid. Giftige stoffen worden bijvoorbeeld buiten bereik van de
kinderen opgeborgen, de tuin wordt gecontroleerd op rommel van buren. Ook is er aandacht voor het risico op
grensoverschrijdend gedrag.

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is tevens de wijze waarop de achterwacht is geregeld, beschreven. In het
veiligheids- en gezondheidsbeleid is opgenomen wanneer alle beroepskrachten gecertificeerd worden voor kinder-
EHBO, en welke beroepskrachten die op deze vestiging worden ingezet, beschikken over een kinder-EHBO
certificaat of BHV diploma. Ook is de beleidscyclus met een plan van aanpak beschreven.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Observatie in de middag
- Beleidsplan veiligheid en gezondheid Telraam 2018, ontvangen d.d. 17 juli 2018 
- Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Telraam, versie juli 2018, aangeleverd d.d. 17 juli 2018
- Inspectieonderzoek

Kinderdagverblijf Telraam B.V. - Jaarlijks onderzoek 16-07-2018 6/12



Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over alle vereiste onderwerpen door middel van de website, nieuwsbrieven, e-
mailberichten en het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan. Hierin staat uitvoerig beschreven hoe de
drie-uursregeling is vormgegeven. Tevens heeft de houder een link op de website geplaatst die uitkomt op de
locatiespecifieke pagina van het Landelijk Register Kinderopvang waar de inspectierapporten bekeken kunnen
worden.

Gebruikte bronnen:
- Overzicht leden van de oudercommissie 
- Gesprek met de voorzitter van de oudercommissie, d.d. 6 augustus 2018
- Gesprek met de leidinggevende
- Website Telraam.nl, geraadpleegd in juli en augustus 2018
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat in de
dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van
het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en
de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school
bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het
kind naar de buitenschoolse opvang; 
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden
doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor de
verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop
aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden waarop er
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de
tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De
afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist
is, kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de organisatie
van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien
van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken die
beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij
hierbij worden begeleid.

Pedagogische praktijk

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg voor dat,
rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van
kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van
kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve
vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden
bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden
en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in
de maatschappij.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een uitzendorganisatie tijdens
opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een onderneming waarmee de houder een
kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren
werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen
worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die
worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun hoofdverblijf
hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het
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kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e ingeschreven
in het personenregister kinderopvang.
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het burgerservicenummer, met de in
artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief hemzelf.
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het personenregister
kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder binnen een door de toezichthouder gestelde termijn
overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de
onderneming of een persoon van 12 jaar of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum,
niet zou voldoen aan de eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent
het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De beroepskwalificatie-eisen
en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang
en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-
eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.

Aantal beroepskrachten

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, onderdeel a bij het besluit
en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website
www.1ratio.nl 
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen in afwijking
van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden
waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-
kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken. Gedurende de uren dat minder
beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De
afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep verlaten, leidt dit
niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt,
vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de
activiteit.
Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het kindercentrum één
beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen
vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De houder informeert de bij
het kindercentrum werkzame personen over de naam en het telefoonnummer van deze persoon.
Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het kindercentrum
wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de verhouding tussen het minimaal aantal
in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de gecombineerde groep berekend op grond
van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website
www.1ratio.nl

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één stamgroep. De
maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, onderdeel a van het Besluit kwaliteit
kinderopvang. Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep verlaten; 
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik maakt van
dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en
ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het
pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke beroepskracht dan
wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn toegewezen.
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan
per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte
van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie
vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per
dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte van
de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste vier
vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder.
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Veiligheid en gezondheid
 

Ouderrecht
 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt de
ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen
over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of een
streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen
in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum
vastgestelde gedragscode.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij
de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en
gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het
veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg
voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van
het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang van kinderen
van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke
maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s met
grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de
handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op
het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang
zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend
kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt
geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn
en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en
gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg
voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze
waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-kindratio of bij het afwijken
van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio,
slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig
is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet
kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.

Informatie

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals beschreven in
artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet.
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst
op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen website aanwezig is legt de
houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet
dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan
wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de
beroepskracht-kindratio.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Telraam B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000039217035
Website : http://www.kdvtelraam.nl
Aantal kindplaatsen : 12
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Kinderdagverblijf Telraam B.V.
Adres houder : Linnaeusparkweg 14 H
Postcde en plaats : 1098 EB  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 : 16-07-2018
Opstellen concept inspectierapport : 13-08-2018
Zienswijze houder : 23-08-2018
Vaststellen inspectierapport : 23-08-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 24-08-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 24-08-2018

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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