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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het wijzigingsverzoek dat de houder op 27 mei 2014 heeft
ingediend. Hierin heeft de houder verzocht het aantal kindplaatsen uit te breiden van vierentwintig naar
achtenveertig. De toezichthouder heeft een onderzoek op locatie uitgevoerd. De kwaliteitseisen met betrekking
tot het pedagogisch klimaat en veiligheid en gezondheid in de praktijk zijn niet beoordeeld.

Beschouwing
Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis is de houder van kinderdagverblijf Het kleine huis aan het plein en
buitenschoolse opvang Het Groote Huis. Kinderdagverblijf Het kleine huis aan het plein is een kleinschalig
kinderdagverblijf met twee groepen. De houder is voornemens om het kinderdagverblijf met twee groepen uit te
breiden. 

Advies aan college van B&W
Op 27 mei 2014 heeft de houder een verzoek gedaan om de gegevens van het kindercentrum te wijzigen van
vierentwintig naar achtenveertig kindplaatsen. De toezichthouder heeft geconstateerd dat de houder de wijziging
niet ter advies heeft voorgelegd aan de oudercommissie. Aangezien de werkwijze van de bestaande groepen niet
verandert en de oudercommissie wel over de wijziging is geïnformeerd, leidt dit niet tot een negatief advies
omtrent het wijzigingsverzoek van de houder. De toezichthouder adviseert het besluit te nemen het verzoek tot
wijziging van het aantal kindplaatsen van vierentwintig naar achtenveertig op te nemen in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan

Er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan zijn de indeling en de werkwijze van de bestaande
stamgroepen beschreven. De indeling en de werkwijze van de nieuw te openen groepen zijn echter niet in dit plan
opgenomen. De houder is in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn het pedagogisch beleidsplan aan te
passen. Op 19 augustus 2014 heeft de houder het aangepaste pedagogisch beleidsplan opgestuurd. In dit plan is
opgenomen dat het de intentie is om een nieuwe baby- en peutergroep te openen. In eerste instantie zal er één
verticale groep geopend worden waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud kunnen worden opgevangen.
Zodra er meer dan zestien kinderen in de nieuwe groep worden opgevangen, zal de groep worden gesplitst in een
baby- en een peutergroep. De nieuwe groepsruimtes zijn naast elkaar en kunnen middels een schuifdeur worden
samengevoegd tot één ruimte. In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen dat het vanaf de opening van de
nieuwe groepen al mogelijk zal zijn om met bepaalde activiteiten de groep naar leeftijd van de kinderen in te
delen. Dit kan onder andere door de schuifdeur tussen de twee ruimtes open of juist dicht te doen.

Gebruikte bronnen:

- Pedagogisch beleidsplan Het Kleine Huis, versie augustus 2014 (ontvangen op 19 augustus 2014) 
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft (op basis van een steekproef) beoordeeld dat 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 steekproef is gehouden
onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

Passende beroepskwalificatie

De toezichthouder heeft (op basis van een steekproef) beoordeeld dat alle beroepskrachten beschikken over een
voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze
steekproef is gehouden onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

Beroepskracht-kind-ratio

De houder is voornemens om per 1 september 2014 de nieuwe stamgroep(en) te openen. De houder heeft het
werkrooster en de bezettingslijst van de maand september 2014 overgelegd. Vooralsnog zullen er maximaal zes
baby's en maximaal drie peuters worden opgevangen in de nieuwe groep. Deze kinderen zullen worden
opgevangen door twee beroepskrachten. Er zijn voldoende beroepskrachten ingepland voor het aantal kinderen
dat wordt verwacht in de groep.

Gebruikte bronnen:

- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ingezien op locatie) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (ingezien op locatie) 
- Werkrooster van de maand september 2014 (ingezien op locatie) 
- Bezettingslijst van de maand september 2014 (ingezien op locatie) 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Gesprek met de houder
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Er is in augustus 2014 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Hierbij zijn de mogelijke
risico's geïnventariseerd in de nieuwe groepsruimtes, de nieuwe buitenruimte en de nieuwe slaapkamers. Per risico
is aangegeven welke maatregelen er genomen dienen te worden om het risico te verkleinen. Het veiligheids- en
gezondheidsbeleid is vastgelegd in diverse protocollen en werkinstructies. De verschillende protocollen en
werkinstructies zijn niet beoordeeld in dit onderzoek.

Gebruikte bronnen:

- Risico-inventarisatie veiligheid, versie augustus 2014 (ontvangen op 19 augustus 2014) 
- Risico-inventarisatie gezondheid, versie augustus 2014 (ontvangen op 19 augustus 2014) 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte

Er zijn vier stamgroepsruimtes in het kinderdagverblijf. De bruto-oppervlakte van de stamgroepsruimtes is als
volgt: 
- De eerste groepsruimte heeft een oppervlakte van 40,4 m² en is daarmee geschikt voor de opvang van tien
kinderen. 
- De tweede groepsruimte heeft een oppervlakte van 50,6 m² en is daarmee geschikt voor de opvang van
veertien kinderen. 
- De derde groepsruimte heeft een oppervlakte van 51,0 m² en is daarmee geschikt voor de opvang van veertien
kinderen. 
- De vierde groepsruimte heeft een oppervlakte van 41,0 m² en is daarmee geschikt voor de opvang van tien
kinderen. 
De vier groepsruimtes bieden voldoende (speel)oppervlak voor de opvang van achtenveertig kinderen. 

Tijdens het inspectiebezoek zijn de twee nieuwe groepsruimtes nog niet volledig ingericht. De houder verklaart dat
de benodigde meubels reeds zijn besteld en eind augustus 2014 geleverd zullen worden. In de groepsruimtes
staan enkele (houten) spellen. De houder verklaart dat het bestelde speelgoed op korte termijn geleverd zal
worden. 

In het kinderdagverblijf zijn verschillende slaapruimtes, namelijk: drie slaapkamers, een tuinhuis met stapelbedden
en drie buitenbedden. Momenteel zijn er in totaal drieëndertig bedden beschikbaar voor de kinderen. De houder
verklaart dat er de komende maand nog negen bedden worden geleverd. In totaal zullen er tweeënveertig bedden
beschikbaar zijn. Dit aantal is voldoende afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte

Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over twee binnentuinen. De oppervlakte van de eerste tuin is niet in de
plattegrond opgenomen. De tweede tuin heeft een oppervlakte van 218 m²; dit is ruim voldoende voor de
opvang van achtenveertig kinderen. 

De twee buitenruimtes zijn middels een hek aan elkaar verbonden. In beide tuinen is onder andere een zandbak
aanwezig. Door middel van begroeiing zijn er hoekjes met verschillende speelmogelijkheden gecreëerd. 

In het gebouw van het kinderdagverblijf zijn tevens enkele onderbouwklassen van een basisschool gevestigd. De
houder vertelt dat de tweede tuin met de basisschool wordt gedeeld. De kinderen uit de basisschool kunnen
tussen 10.30 en 11.30 uur gebruikmaken van deze buitenruimte. De rest van de dag is de ruimte bestemd voor
de kinderen van het kinderdagverblijf.

Gebruikte bronnen:

- Plattegrond (ontvangen op 19 augustus 2014) 
- Gesprek met de houder 
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Oudercommissie

De houder heeft de oudercommissie middels vergaderingen geïnformeerd over de voorgenomen uitbreiding van
het aantal kindplaatsen van het kinderdagverblijf. Deze uitbreiding is echter niet formeel ter advies voorgelegd aan
de oudercommissie. Het uitbreiden van het aantal kindplaatsen is echter een onderwerp dat valt onder het
adviesrecht van de oudercommissie. 
De houder vertelt dat de twee bestaande groepen los zullen functioneren van de twee nieuw te openen groepen.
De reeds bestaande groepen behouden bijvoorbeeld hun eigen vaste medewerkers, buitenruimte en slaapruimtes.
De nieuw te openen groepen bevinden zich in een andere gang van het gebouw en zullen gebruikmaken van eigen
ruimtes. Hierdoor blijft de kleinschaligheid en de werkwijze van de bestaande groepen ongewijzigd. Omdat er
geen wijziging in de werkwijze van de huidige groepen zal plaatsvinden, leidt de tekortkoming met betrekking tot
het advies vragen aan de oudercommissie niet tot een negatief advies omtrent het wijzigingsverzoek van de
houder.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Gebruikte bronnen:

- Notulen van de vergadering van de oudercommissie d.d. 20 februari 2014 (ontvangen op 19 augustus 2014) 
- Gesprek met de houder

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met
betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
(art 1.60 lid 1 sub a sub b sub c sub d sub e sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)
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Ouderrecht

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van de
werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao
kinderopvang is opgenomen.

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 6 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. 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud.

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud.

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.

Binnenspeelruimte

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede
begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.
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 Oudercommissie

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met
betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Het kleine huis aan het plein

Vestigingsnummer : 000021696276

Website : http://www.hetkleinehuis.info

Aantal kindplaatsen : 24

Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder

Naam houder : Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis

Adres houder : Schubertstraat 44

Postcde en plaats : 1077 GV  AMSTERDAM

KvK nummer : 34305206

Website : www.hetkleinehuis.info

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. L. Botland MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 14-08-2014

Opstellen concept inspectierapport : 21-08-2014

Zienswijze houder : 26-08-2014

Vaststellen inspectierapport : 26-08-2014

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 27-08-2014

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 27-08-2014

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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