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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 28 januari 2019 is op grond van artikel 1.62, vierde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van het
verzoek van de houder om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 16 naar 28 een aangekondigd incidenteel
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gelijktijdig uitgevoerd met het aangekondigd incidenteel onderzoek naar
aanleiding van het verzoek van de wijziging van het aantal kindplaatsen bij de buitenschoolse opvang op hetzelfde
adres.

Dit onderzoek bestaat uit een aangekondigd inspectiebezoek op 6 februari 2019, documentonderzoek en
gesprekken met de directeur van het kinderdagverblijf.

Beschouwing
De organisatie en locatie 
De houder van het kinderdagverblijf is kinderopvang de Oogappel BV met als enige bestuurder Eby Holding BV. De
directeur van Eby Holding BV heeft de dagelijkse leiding. In het pand is ook de buitenschoolse opvang van
kinderopvang de Oogappel BV gevestigd. Het kinderdagverblijf is per oktober 2017 overgenomen en sinds begin
2018 is ook de naam van het kindercentrum veranderd. De directeur is tevens eigenaar van een ander
kinderdagverblijf in Amsterdam (KDV de Vlieger). 
De directeur heeft een kindgerichte opleiding op hbo-niveau en wordt ondersteund door een extern adviseur. De
adviseur stelt in samenspraak met de houder en medewerkers het beleid op.
In de zomer van 2018 heeft een verbouwing plaatsgevonden in het pand, waarbij onder andere de ruimte waar
de buitenschoolse opvang verbleef, is opgesplitst waardoor een nieuwe groepsruimte is gecreëerd. 

Wijzigingsverzoek
Kinderdagverblijf de Oogappel BV is momenteel geregistreerd met zestien kindplaatsen in het Landelijk Register
Kinderopvang. De directeur heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het uitbreiden van het aantal kindplaatsen
naar 28. Indien een positief besluit wordt gegeven zal het kinderdagverblijf bestaan uit een babygroep van
maximaal twaalf kinderen tussen 0 en 2,5 jaar en een peutergroep van maximaal zestien kinderen tussen de 1,5
en 4 jaar. Het kinderdagverblijf is in de zomer 2018 verbouwd en er heeft een interne verhuizing plaatsgevonden,
waarbij de buitenschoolse opvang (bso) naar de ruimte is gegaan van het kinderdagverblijf en de peutergroep
van het kinderdagverblijf naar de voormalige bso-ruimte. De babygroep is in de nieuwe groepsruimte ingericht.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 16 naar 28. 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

Pedagogisch klimaat

In dit inspectieonderzoek is in verband met het wijzigingsverzoek enkel de voorwaarde met betrekking tot de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen, het wennen en de activiteiten buiten de
stamgroep beoordeeld. De overige kwaliteitseisen zijn reeds beoordeeld in het jaarlijks inspectierapport d.d. 13
maart 2018.

Pedagogisch beleid
De directeur heeft, in samenwerking met de externe beleidsadviseur, voor de wijziging een conceptbeleidsplan
opgesteld. Hierin zijn enkele zaken naar aanleiding van de verandering die de uitbreiding van het aantal
kindplaatsen teweeg zal brengen, aangepast.

Omtrent de groepen op het kinderdagverblijf is beschreven dat er twee stamgroepen zullen zijn. Een babygroep
(de groene appels) voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar waarin dagelijks maximaal twaalf kinderen kunnen worden
opgevangen. Daarnaast zal er een peutergroep (de gele appels) voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar, waarin dagelijks
maximaal zestien kinderen kunnen worden opgevangen, komen.
In het beleidsplan is de werkwijze van de groepen en de momenten waarop de groepen worden samengevoegd 
beschreven (aan het begin van de dag tot 9.00 uur en aan het eind van de dag vanaf 17.30 uur - mits het
kindaantal dit toelaat - worden de kinderen van de baby- en de peutergroep gezamenlijk opgevangen op de
babygroep). In de beschrijving van de dagindeling is deze werkwijze eveneens opgenomen. Tevens heeft de
directeur aanvullend op het pedagogisch beleid een plan van aanpak gemaakt voor het slapen van kinderen op de
peutergroep. Hierbij is beschreven dat de peuters die wakker blijven tijdens het slapen van de andere kinderen, in
het kader van samenvoegen en het opendeurenbeleid, op de babygroep kunnen spelen. Deze werkwijze zal
toegevoegd worden aan het pedagogisch beleid.

Bij de beschrijving van vaste gezichten is beschreven dat op de babygroep wordt gewerkt met voor elk kind
onder een jaar twee vaste beroepskrachten (waarvan er per dag één aanwezig is) en dat op de peutergroep
gewerkt wordt met de aanwezigheid van één van de drie vaste beroepskrachten.

Bij de activiteiten waarbij de kinderen de stamgroep kunnen verlaten, is naast de uitstapjes, het spelen buiten en
in de bso-ruimte, ook beschreven dat op de locatie een opendeurenbeleid wordt gehanteerd. Hierbij zijn specifieke
tijdsvakken beschreven en de uitgangspunten waarmee rekening wordt gehouden, namelijk dat de vaste
momenten in het dagritme (o.a. het eten en slapen) in de eigen stamgroep moeten plaatsvinden, de
beroepskracht-kindratio blijft van kracht, de ruimtes worden vooraf gecontroleerd of deze passend zijn voor de
leeftijd en de beroepskracht houdt de emotionele veiligheid in het oog. 

In het aangepaste wenbeleid is beschreven hoe de overgang van de baby naar de peutergroep verloopt en de
wenprocedure is hierbij beschreven. Tevens staat de overgang van de peutergroep naar de buitenschoolse
opvang genoemd. Tevens is beschreven dat naast herkenbaarheid voor de kinderen door het opendeurenbeleid
op de locatie, tevens de ouders geïnformeerd worden over de nieuwe mentor en de wenperiode. Ook zijn twee
wenmomenten beschreven, zoals dat het kind een dagdeel meedraait in de nieuwe groep.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan, conceptversie 1, ontvangen op 11 februari 2019
- Plan van aanpak buitenspelen en gebruik grondbedjes, ontvangen op 11 februari 2019
- Inspectieonderzoek
- Gesprekken met de directeur
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Personeel en groepen

Het team van het kinderdagverblijf bestaat momenteel uit zes beroepskrachten. Van vier beroepskrachten heeft
de toezichthouder in eerdere onderzoeken geconstateerd dat zij over een geldige verklaring omtrent het gedrag
beschikken en over een passende beroepskwalificatie. De directeur verklaart dat één van deze beroepskrachten
binnenkort als vaste beroepskracht weggaat, maar aanblijft als invalkracht. Daarnaast is een beroepskracht met
verlof. 
Er zijn twee nieuwe beroepskrachten aangenomen, waarvan één een 'werkend-lerentraject' volgt (BBL) en die al
in het bezit is van een passende beroepskwalificatie en inmiddels volledig wordt ingezet. Daarnaast werken
momenteel op de locaties vier stagiairs (BOL), op de babygroep dagelijks, en twee dagen in de week op de
peutergroep.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Tijdens het bezoek op de locatie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de nieuwe beroepskrachten ingezien
door de toezichthouder. De nieuwe vaste beroepskrachten en de huidige stagiairs zijn ingeschreven in het
Personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
Tijdens het aangekondigde inspectiebezoek zijn de beroepskwalificaties ingezien door de toezichthouder. Hieruit
blijkt dat de nieuw aangetrokken beroepskracht beschikt over een passende opleiding zoals opgenomen in de
meest recent aangevangen cao. Daarnaast beschikt de beroepskracht in opleiding (BBL) al over een passende
afgeronde opleiding en wordt inmiddels volledig ingezet op het kinderdagverblijf met een arbeidscontract
overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de meest recente cao.
De stagiairs worden op dit moment formatief ingezet bij ziekte van een pedagogisch medewerker of tijdens
vakanties, zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

Aantal beroepskrachten
Het kinderdagverblijf zal indien een positief besluit wordt gegeven, opvang bieden aan een babygroep waarin
dagelijks maximaal twaalf kinderen tussen de 0 en 2,5 jaar kunnen worden opgevangen en een peutergroep
waarin maximaal zestien kinderen tussen de 1,5 en 4 jaar kunnen worden opgevangen.
Voor het wijzigingsverzoek is een conceptrooster beoordeeld waarop in de nieuwe situatie op de babygroep bij
een maximale bezetting op alle dagen drie beroepskrachten zijn ingeroosterd. Op de peutergroep zullen volgens
het conceptrooster dagelijks twee beroepskrachten ingezet worden. Op het conceptrooster staat dat twee
stagiairs (die reeds verbonden zijn aan de locatie) structureel met een tussendienst worden ingezet op de
babygroep. Dit is alleen mogelijk als zij hun opleiding hebben afgerond. In de huidige situatie mogen zij alleen
tijdens ziekte van een beroepskracht of tijdens hun vakanties en binnen de voorwaarden zoals beschreven in de
meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Daarnaast is in het conceptrooster de beroepskracht die tijdens het onderzoek nog met verlof is vermeld. De
directeur verklaart dat zij per april zal terugkeren. 
De directeur verklaart hierover het volgende: 'één van de stagiairs zit in het laatste jaar van haar opleiding en valt
momenteel alleen in op de momenten en volgens de voorwaarden zoals beschreven in de huidig geldende cao.
Voor de andere stagiair zal dit binnenkort, na afronding van één toets, ook gelden. Beide stagiairs ronden deze
zomer hun opleiding af en zullen dan ingezet kunnen worden als beroepskracht en waren daarom opgenomen op
het conceptrooster. Momenteel staat nog één vacature voor een vaste beroepskracht en één voor een
invalkracht open.' De directeur laat in een toelichting op het conceptrooster weten op korte termijn twee
personen te kunnen aantrekken om vaste dagen te werken, één daarvan heeft al eerder gewerkt als
beroepskracht op de locatie. Daarnaast verklaart de directeur meer geïnteresseerden te hebben voor versterking
van het team. Wanneer het kindaantal, na positief besluit op het wijzigingsverzoek, zal wijzigen zullen nieuwe
beroepskrachten voor vaste dagen worden aangenomen.
De directeur verklaart hiermee op korte termijn voldoende vaste beroepskrachten te kunnen realiseren voor het
wijzigen van het kindaantal op het kinderdagverblijf.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Uit het ontvangen conceptrooster blijkt dat op de babygroep bij opvang van twaalf kinderen per dag vijf vaste
beroepskrachten zullen werken, waarvan één beroepskracht vijf dagen zal werken, twee beroepskrachten zullen
drie dagen werken en twee beroepskrachten twee dagen per week.
Op de peutergroep zullen bij de opvang van zestien kinderen per dag vier vaste beroepskrachten werken,
waarvan drie beroepskrachten drie dagen zullen werken en één beroepskracht (die tevens op andere dagen op de
babygroep werkt) één dag per week.
Hiermee wordt voldoende zorg gedragen voor de aanwezigheid van ten minste één vaste beroepskracht van de,
bij de kinderen tot één jaar ten hoogste twee en bij de kinderen ouder dan één jaar ten hoogste drie, vaste
beroepskrachten die zijn toegewezen aan een kind.

Het kinderdagverblijf bestaat uit een babygroep en een peutergroep, waarmee kinderen gedurende de week ten
hoogste van twee verschillende stamgroepruimtes gebruikmaken.

Gebruikte bronnen:
- Voorbeeldrooster kinderdagverblijf, ontvangen op 11 februari 2019
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- Toelichting rooster en drie uurregeling, ontvangen op 14 februari 2019
- Beroepskwalificaties, VOG's en arbeidsovereenkomsten, ingezien tijdens bezoek
- Rooster week 7, ontvangen op 11 februari 2019
- Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 8 februari 2019
- Gesprekken met de directeur
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

In de zomer 2018 heeft in het kindcentrum een verbouwing en een interne verhuizing plaatgevonden. Daarnaast
is het kindercentrum overgegaan van één verticale groep (0-4 jaar) naar twee horizontale groepen: een
babygroep (0-2,5 jaar) en een peutergroep (1,5 tot 4 jaar). Met deze veranderingen heeft de directeur in
samenwerking met de externe beleidsadviseur het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de organisatie
aangepast. In dit onderzoek is beoordeeld of het beleid actueel is en of de beleidscyclus gevolgd is voor het
actualiseren, implementeren en evalueren van het beleid.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Er is een beleid veiligheid en gezondheid vastgesteld voor het kinderdagverblijf. Hierin staan de specifieke
leeftijdscategorieën beschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen de babygroep (waarin risico's zoveel
mogelijk geminimaliseerd worden) en de peutergroep (waarin kinderen al meer begrijpen van regels en geleerd
wordt om met bepaalde risico's om te gaan of maatregelen te treffen).

De risico's en maatregelen die zijn veranderd naar aanleiding van de verbouwing, splitsing van de groepen en het
in gebruik nemen van de nieuwe groepsruimtes zijn in het beleidsplan opgenomen. Zo is voor de peutergroep
opgenomen wat de risico's zijn bij het gebruik van het speeltoestel, waaronder het vallen van de glijbaan. Ook is
onderscheid gemaakt tussen specifieke risico's die voor de verschillende leeftijdsgeroepen gelden, zoals het risico
op wiegendood. Hierbij zijn werkafspraken beschreven om risico's in te perken dan wel te voorkomen.
Bij het risico op grensoverschrijdend gedrag is voor de nieuwe situatie opgenomen hoe met de tussendeuren en
ramen toezicht kan worden gehouden bij de verschillende groepen. Tevens is beschreven dat in alle ruimtes
camera's zijn opgehangen waar de leidinggevende te allen tijde mee kan kijken. Daarnaast is bij het
vierogenprincipe beschreven dat gebruikgemaakt wordt van babyfoons in de slaapkamer. Tijdens het bezoek zijn
de camera's en babyfoon aanwezig en zijn de beelden te zien via de beeldschermen op de groepen. 

De directeur verklaart tijdens het bezoek met de beroepskrachten de risico's van de nieuwe situatie te
hebben nagelopen en naar aanleiding hiervan het beleid met hulp van de externe beleidsadviseur te hebben
aangepast. Tevens blijkt dit uit de ontvangen notulen van het teamoverleg van 28 januari 2019.
In het beleid is een jaarplanning opgenomen voor het bespreken en evalueren van het beleid tijdens de
vergaderingen en is opgenomen hoe nieuwe medewerkers en stagiairs op de hoogte worden gebracht van het
beleid.
In het beleid is opgenomen dat ouders op de hoogte zijn gebracht van de wijzigingen in het beleid veiligheid en
gezondheid door middel van een nieuwsbrief; dit heeft de directeur bovendien tijdens het onderzoek verklaard.
Tevens is het aangepaste beleidsstuk voor vaststelling aan de oudercommissie voorgelegd.
Hiermee is aangetoond dat het beleidsplan actueel is en dat met beleidscyclus er een continu proces is van het
vormen, implementeren, evalueren en actualiseren van het beleid.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de directeur
- Notulen vergadering 28 januari 2019, ontvangen op 14 februari 2019
- Nieuwsbrief kinderopvang de Oogappel, versie januari 2019, ontvangen op 14 februari 2019
- Beleid veiligheid en gezondheid kinderdagverblijf De Oogappel, versie 1.1, ontvangen op 6 februari 2019
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie

Verbouwing en interne verhuizing
In de zomer van 2018 is de locatie van kinderopvang De Oogappel verbouwd en heeft er een interne verhuizing
plaatsgevonden. Voor het kinderdagverblijf zijn twee groepsruimtes gecrëeerd en er is een gang gemaakt die
toegang geeft vanaf de algemene hal tot de slaapkamer, groepsruimtes en de buitenruimte van het
kinderdagverblijf. 

Omgevingsvergunning
Voor het kinderdagverblijf is een omgevingsvergunning afgegeven op het huisnummer 314. Het kinderdagverblijf
is volgens de gegevens van het Landelijk Register Kinderopvang en het KVK-uittreksel, aangeleverd bij het
wijzigingsverzoek, geregistreerd op het huisnummer 314A. In de gegevens van de Basis Gegevens Adressen en
Gebouwen (BAG) staat op huisnummer 314 een oppervlakte van 2045 vierkante meter geregistreerd met als
gebruiksdoel 'overige gebruiksfuncties' en op huisnummer 314A is een oppervlakte van 316 vierkante meter
bekend met een bijeenkomst-functie. De toezichthouder heeft hierover telefonisch contact gehad met de
directeur en de afdeling vergunningen en hierbij aangegeven dat de omgevingsvergunning dient overeen te komen
met de gegevens zoals het kinderdagverblijf geregistreerd staat. De verantwoordelijk ambtenaar verklaart in een
begeleidende e-mail d.d. 5 februari 2019 dat de omgevingsvergunning is afgegeven voor het kinderdagverblijf en
dat de bijbehorende plattegrond voldoende aantoont dat het om het desbetreffende kinderdagverblijf gaat.

Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
De ruimtes van het kinderdagverblijf zijn ten tijde van het inspectiebezoek in gebruik volgens de nieuwe indeling
van twee horizontale groepen: een babygroep en een peutergroep. Uit de plattegrond behorend bij de
omgevingsvergunning blijkt dat de babygroep een oppervlakte heeft van 42,2 m² (voldoende voor de opvang van
twaalf kinderen) en de peutergroep een oppervlakte heeft van 74,5 m² (voldoende voor de opvang van de
gewenste zestien kinderen). Hiermee is er voldoende binnenspeelruimte voor de opvang van de aangevraagde 28
kinderen.

Tijdens het bezoek zijn de ruimtes passend en huiselijk ingericht, waarbij in de babygroep een hoge box en een
bank staan. Er liggen vloerkleden op de grond en er zijn meerdere hoge wipstoelen voor de jonge kinderen
aanwezig. Voor de oudere kinderen van de babygroep staat er een hoge tafel met aangrenzende banken. Er is
passend speelgoed voor de kinderen beschikbaar op de grond en in de box, tevens verklaart de directeur dat in de
ruimte kasten speelgoed staat dat erbij gepakt kan worden wanneer meer speelgoed of uitdaging passend is.
In de peutergroep staat een hoge tafel met aangrenzende banken. Er zijn verschillende kasten met daarin
speelgoed op kindhoogte en ook zijn er hoeken ingericht, waaronder een leeshoek met een bank en een huishoek
met een speelkeuken. In een hoek van de ruimte staat een speelhuis met een trappetje en een glijbaan. 
In het deel van de ruimte zat voorheen een keukenblok dat is verwijderd, maar de wanden en het plafond zijn
nog niet afgewerkt en de afscheidingswand, zoals op de plattegrond, is nog niet geplaatst. Tot die tijd schermt
een rij aan elkaar verankerde kasten dit deel van de ruimte af en wordt die ruimte enkel gebruikt als opslag van
speelgoed.
Elke groep heeft een eigen commode om te verschonen en aan de peutergroep grenst een toiletruimte waarvan
één toilet voor de kinderen is en één voor volwassenen. De groepsruimtes hebben een doorgang naar elkaar die
tijdens vaste momenten in het dagritme van elkaar wordt gescheiden door middel van een laag hekje. De ruimtes
zijn door de grote ramen licht en ook in de wanden tussen de groepen zijn ramen geplaatst zodat de groepen
voor elkaar inzichtelijk zijn. Daarnaast is op beide groepen een beeldscherm aanwezig waarop live de
camerabeelden te zien zijn van de verschillende ruimtes.

De groepen hebben via de aangrenzende gang toegang tot een slaapkamer waarin veertien bedden staan. Voor
de kinderen van de babygroep zijn in de slaapkamer dagelijks voldoende bedden beschikbaar. Voor de kinderen in
de peutergroep die willen rusten of slapen zijn grondbedjes beschikbaar. De directeur heeft in het plan van aanpak
grondbedjes opgenomen dat kinderen van de peutergroep op de eigen groep kunnen slapen of rusten op een
grondbed. Wanneer kinderen wakker zijn kunnen ze tijdens dit moment in het kader van samenvoegen en
opendeurenbeleid spelen in de aangrenzende babygroep. Hiermee wordt ingespeeld op de verschillende behoeften
van de kinderen. 

Buitenruimte
Voor het kinderdagverblijf is via een gang een groot dakterras dat gebruikt wordt als buitenruimte beschikbaar.
Deze buitenruimte is 102 m² wat voldoende buitenruimte is voor 28 kinderen. De directeur verklaart tijdens het
bezoek en in het plan van aanpak buiten spelen dat de buitenschoolse opvang niet standaard gebruikmaakt van
het dakterras, maar van de aangewezen openbare buitenspeelplaatsen zoals beschreven in het beleid. Tevens is
in het plan van aanpak buiten spelen beschreven dat de directeur voornemens is om een grondbox te plaatsen op
het dakterras, voor het waarborgen van de veiligheid van de jongste kinderen bij het buiten spelen. Daarnaast
verklaart de directeur tijdens het bezoek aan de ondergrond van de buitenspeelruimte (momenteel
kunstgrastapijt) te willen gaan vervangen.
Tijdens het bezoek staan er enkele vaste speeltoestellen buiten, waaronder een zandbak. Tevens is er los
speelmateriaal beschikbaar voor de kinderen, waaronder fietsen en ballen. Hiermee is de ruimte passend en veilig
ingericht voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond, d.d.6-6-2018, kenmerk: OLO 3299157, bijlage 2 bij de omgevingsvergunning, ontvangen op 5
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februari 2019
- Omgevingsvergunning d.d. 6-6-2018, kenmerk: OLO 3299157, ontvangen op 5 februari 2019
- Inspectieonderzoek
- Telefonisch contact afdeling vergunningen op 4 februari 2019
- E-mail ambtenaar afdeling vergunningen d.d. 05-02-2019
- Gesprekken en e-mailcontact met de directeur
- Plan van aanpak buitenspelen en grondbedjes, ontvangen op 11 februari 2019
- Landelijke Register Kinderopvang, geraadpleegd op 11 februari 2019
- KvK- uittreksel behorende bij het wijzigingsverzoek, ontvangen op 24 januari 2019
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Ouderrecht

Informatie
De directeur heeft de ouders geïnformeerd over de wijzigingen door middel van een digitale nieuwsbrief.
Daarnaast is de wijziging en het aangepaste beleid ter advies aan de oudercommissie voorgelegd. Tevens is het
beleid in te zien op de locatie en worden ouders hierop geattendeerd tijdens het intakegesprek.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de directeur
- Nieuwsbrief kinderopvang De Oogappel januari 2019, ontvangen op 14 februari 2019
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

Pedagogisch beleid

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 aard en de organisatie
van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten.

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
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 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.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in
de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening, met dien verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal
minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van
het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
de afzonderlijke stamgroepen.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening gehouden met de
opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.

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
stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het Besluit kwaliteit kinderopvang en
de daarbij behorende rekenregels; 
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep verlaten, dit niet
leidt 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

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
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Veiligheid en gezondheid
 

Accommodatie
 

Ouderrecht
 

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.
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum 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 van een
kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een
continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder van een
kindercentrum 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.

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.
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum beschikt over ten
minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Passend voor spelactiviteiten ingerichte
binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum
toebedeeld.
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kindercentrum. Voor
kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum, maar in
ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd.
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal aanwezige
kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.

Informatie

De houder van een kindercentrum 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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang de Oogappel B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000029097347
Website : http://www.kinderopvangdeoogappel.nl
Aantal kindplaatsen : 16
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Kinderopvang de Oogappel B.V.
Adres houder : Saaftingestraat 314A
Postcde en plaats : 1069 BW  Amsterdam
KvK-nummer : 59845724

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. S. van der Klauw

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 28-01-2019
Opstellen concept inspectierapport : 15-02-2019
Zienswijze houder : 18-02-2019
Vaststellen inspectierapport : 18-02-2019
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 19-02-2019

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 19-02-2019

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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