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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 21 februari 2019 is op grond van artikel 1.62, vierde lid van de Wet kinderopvang een incidenteel onderzoek
uitgevoerd. Op 31 januari 2019 heeft de houder een verzoek tot wijziging van het aantal kindplaatsen van 40
naar 66 ingediend. De toezichthouder heeft in dit onderzoek beoordeeld of de wijziging doorgang kan vinden. Het
onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek en een aangekondigd bezoek aan de locatie.

Beschouwing
De organisatie - Kinderopvang Klein Amsterdam B.V.
Kinderopvang Klein Amsterdam is een buitenschoolse opvang van Kinderopvang Klein Amsterdam B.V. Er is één
bestuurder die tevens de functie van directeur bekleedt. Zij is verantwoordelijk voor zowel de dagelijkse
aansturing van het personeel als voor het beleid. Zij wordt ondersteund door een zakelijk partner die helpt bij de
administratie. Dit is het enige kindercentrum van deze houder. De buitenschoolse opvang is gevestigd
in basisschool Klein Amsterdam. Deze nieuwe school is gestart vanaf het schooljaar 2018-2019.

De locatie - Kinderopvang Klein Amsterdam
Er zijn twee basisgroepen gevormd van ieder maximaal twintig kinderen tussen 4 en 9 jaar omdat in het eerste
jaar (2018-2019) de school en de buitenschoolse opvang voor kinderen van groep 1 tot en met 4 is geweest. De
houder heeft een verzoek tot uitbreiding van 40 naar 66 kindplaatsen gedaan. Het komende jaar worden kinderen
opgevangen in drie groepen van 22 kinderen tussen 4 en 13 jaar. De opvang vindt plaats in diverse lokalen van de
school waar tot 14.30 uur onderwijs wordt gegeven, evenals in een ruimte waarin een keuken aanwezig is.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 40 naar 66. Uit het
onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de
kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en de daaruit voortvloeiende regelgeving. De
toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - positief te besluiten op het
wijzigingsverzoek en dit vanaf de dagtekening van het besluit op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie

Wijzigingen
Op 31 januari 2019 heeft de houder een verzoek tot wijziging van het aantal kindplaatsen van 40 naar 66
ingediend.

Gebruikte bronnen:
-  Aanvraag wijziging d.d. 31 januari 2019
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleid aan de toezichthouder gestuurd. In het beleid is beschreven dat de
kinderen op maandag, dinsdag en donderdag in twee basisgroepen van 22 kindplaatsen per groep worden
opgevangen. Ook de leeftijdsopbouw van 4 tot en met 9 jaar is opgenomen in het beleid. Tevens is beschreven
dat vooralsnog op woensdag en vrijdag alle kinderen in één basisgroep worden opgevangen van maximaal 22
kinderen. Hetzelfde geldt voor de vakanties en tijdens schoolvrije dagen. Tot slot wordt vermeld dat in de
toekomst nog een derde basisgroep van 22 kinderen wordt geopend met dezelfde leeftijdsopbouw.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan, versie 19 februari 2019 (ontvangen op 20 februari 2019)
- Pedagogisch beleidsplan, versie 26 februari 2019 (ontvangen op 26 februari 2019)
- Inspectieonderzoek 
- Telefoongesprek met de directeur d.d. 19 februari 2019
- E-mailbericht van de directeur d.d. 20 februari 2019
- Gesprek met de directeur
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Personeel en groepen

Aantal beroepskrachten
De houder heeft de roosters voor maart 2019 toegestuurd. Volgens deze roosters worden in de groep Bongerd
dagelijks twee beroepskrachten ingezet. In de groep Vogelbuurt wordt op maandag en dinsdag één beroepskracht
ingezet en op donderdag twee beroepskrachten. Volgens de planning van maart 2019 zijn in de groep
Bongerd per dag maximaal 22 kinderen tussen 4 en 9 jaar aanwezig. In de groep Vogelbuurt zijn op maandag en
dinsdag maximaal 11 kinderen tussen 4 en 9 jaar aanwezig en op donderdag maximaal 22 kinderen. 

De houder verklaart dat in eerste instantie in totaal niet meer dan 44 kinderen zullen worden opgevangen. Met het
oog op de verwachte groei van het aantal aanmeldingen voor de rest van het jaar heeft zij een aanvraag gedaan
voor 66 kindplaatsen. Ten tijde van het inspectieonderzoek zijn er vijf beroepskrachten in dienst. De houder
verklaart op korte termijn twee sollicitatiegesprekken te voeren voor een extra beroepskracht. Tevens beschikt
de school over een sportleerkracht die volgens de houder binnenkort gediplomeerd zal zijn om ook als
beroepskracht ingezet te kunnen worden bij de buitenschoolse opvang. Ziekte en verlof worden op dit moment
onderling opgelost. De houder verklaart bezig te zijn met het opzetten van een invalpool.

Op basis van de toegestuurde roosters, de plaatsingslijsten en de gewenste uitbreiding concludeert de
toezichthouder dat redelijkerwijs voldoende beroepskrachten voor de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen
zullen worden ingezet. Het afwijken van de beroepskracht-kindratio zal in het jaarlijks onderzoek van 2019
worden beoordeeld.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Indien een positief besluit op het verzoek tot uitbreiding wordt afgegeven, zal de buitenschoolse opvang uit drie
basisgroepen bestaan waarin dagelijks maximaal 22 kinderen van 4 tot 9 jaar worden opgevangen. Ten tijde van
het inspectieonderzoek is er nog sprake van twee basisgroepen van maximaal 20 kinderen per groep. Op
woensdag en vrijdag worden de kinderen van de groep Vogelbuurt opgevangen in de groep Bongerd. De ouders
van deze kinderen geven schriftelijk toestemming voor de opvang in een tweede basisgroep middels het formulier
'Toestemmingsverklaring opvang in meerdere basisgroepen'.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Telefoongesprek met de directeur d.d. 19 februari 2019
- E-mailbericht van de directeur d.d. 20 februari 2019
- Roosters week 10 tot en met 13 2019 (ontvangen op 20 februari 2019) 
- Planning maart 2019 (ontvangen op 20 februari 2019) 
- Gesprek met de directeur
- 'Toestemmingsverklaring opvang in meerdere basisgroepen' (ontvangen op 28 februari 2019)
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Accommodatie

Per 4 februari 2019 zijn de school en de buitenschoolse opvang verhuisd van de tijdelijk units naar het nieuwe
definitieve pand op hetzelfde adres. De opvang vindt plaats in diverse lokalen van de school waar tot 14.30 uur
onderwijs wordt gegeven, evenals in een ruimte waarin een keuken aanwezig is.

Eisen aan ruimtes
Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang kan gebruikmaken van vier lokalen op de begane grond en twee ruimtes op de eerste
verdieping. Op de begane grond is in totaal 277 m² oppervlakte beschikbaar en op de eerste verdieping 118 m².
In totaal is dagelijks 395 m² binnenspeelruimte beschikbaar. Dit is voldoende voor de 66 kinderen die de houder
maximaal wil opvangen. 

Ten tijde van het inspectiebezoek zijn drie van de vier lokalen op de begane grond ingericht. In deze
ruimtes krijgen tot 14.30 uur de groepen 1/2 van de basisschool onderwijs. De volledige inrichting wordt gedeeld
door de basisschool en de buitenschoolse opvang. In alle ruimtes staan tafels en stoelen voor de kinderen. De
ruimtes zijn ingericht met verschillende speelhoeken waaronder een bouwhoek en een huishoek waarin zich
bijvoorbeeld een speelkeuken bevindt. Het speelmateriaal bestaat uit onder meer lego, spelletjes en boeken en
veel creatief materiaal zoals tekenspullen en klei. Er zijn open lage kasten waaruit kinderen zelf speelmateriaal
kunnen pakken. Ook zijn er voorwerpen uit het dagelijks leven waar de kinderen mee kunnen spelen zoals een
ouderwetse telefoon met draaischijf en een laptop. Bij de inrichting is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van houten
en natuurlijke materialen. In alle ruimtes is een bedbank geplaatst waarop kinderen kunnen uitrusten. Het vierde
lokaal wordt eind maart 2019 ingericht zoals de overige drie ruimtes op de begane grond. Deze ruimte wordt nu
als speelruimte gebruikt voor druk spel en bijvoorbeeld het bouwen van hutten.

Op de eerste verdieping heeft de buitenschoolse opvang de beschikking over een ruimte met een keuken (hier
eten en drinken de kinderen) en een naastgelegen lokaal waar tot 14.30 uur de groepen 3/4 van de basisschool
onderwijs krijgen. 

Buitenspeelruimte
Het kindercentrum maakt gebruik van het schoolplein. Deze buitenspeelruimte bevindt zich rondom de helft van
het pand en is vanuit de vier lokalen op de begane grond direct toegankelijk. De houder heeft een plattegrond
aangeleverd waaruit de toezichthouder niet de exacte oppervlakte van de buitenspeelruimte kan opmaken. De
oppervlakte is echter zichtbaar ruim voldoende voor de gewenste 66 kinderen. In de buitenspeelruimte bevinden
zich onder meer een zandbak en diverse klimtoestellen met glijbanen. Er is tevens voldoende los
buitenspeelmateriaal beschikbaar, waaronder ballen, zandbakmateriaal, springtouwen en badmintonrackets .

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond d.d. 24 april 2018 behorend bij omgevingsvergunning (ontvangen op 14 februari 2019)
- Plattegrond d.d. 4 mei 2018 (ontvangen op 26 februari 2019)
- Plattegrond d.d. 27 maart 2018 (ontvangen op 26 februari 2019)
- Inspectieonderzoek
- Gesprek met de directeur
- Omgevingsvergunning d.d. 28 augustus 2018 (ontvangen op 14 februari 2019)
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Ouderrecht

Informatie
De houder verklaart dat ouders mondeling zijn geïnformeerd over de uitbreiding. Indien een positief besluit op het
verzoek tot uitbreiding wordt afgegeven wordt de uitbreiding tevens vermeld in de eerstvolgende nieuwsbief.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- E-mailbericht van de directeur d.d. 20 februari 2019
- Gesprek met de directeur
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Wijzigingen

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld
mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij verzoekt de houder de
gegevens te wijzigen.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

Aantal beroepskrachten

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat wordt
opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het Besluit kwaliteit kinderopvang en
de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten, leidt dit
niet tot een verlaging van het totaal aantal 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.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in één basisgroep.
De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.

Eisen aan ruimtes

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig,
toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het geval een buitenspeelruimte niet
aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en
veilig bereikbaar.

Informatie

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren
beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang Klein Amsterdam B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000039809544
Website : http://www.kleinamsterdam.school
Aantal kindplaatsen : 40
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Kinderopvang Klein Amsterdam B.V.
Adres houder : Jonathanhof 22
Postcde en plaats : 1036 LJ  Amsterdam
KvK-nummer : 71636897

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. K. Meijerse

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 21-02-2019
Opstellen concept inspectierapport : 05-03-2019
Zienswijze houder : 11-03-2019
Vaststellen inspectierapport : 12-03-2019
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 12-03-2019

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 12-03-2019

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 afgezien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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