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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 19 maart 2014 is een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd, op grond van artikel 1.62, tweede lid
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Op grond van het risicoprofiel van de locatie zijn de kwaliteitseisen onderzocht op het gebied van het personeel,
het ouderrecht, de beroepskracht-kind-ratio en de pedagogische kwaliteit.

Beschouwing
De houder, Dromelot Kinderdagverblijf B.V., exploiteert één kinderdagverblijf. Deze vestiging bestaat uit zes
verticale groepen, waarin maximaal twaalf kinderen per groep worden opgevangen in de leeftijd van nul tot en
met vier jaar. 
De dagelijkse leiding is in handen van de directeur en twee leidinggevenden. 

De directeur heeft aangegeven dat één van de leidinggevenden als vertrouwenspersoon (voor het personeel) is
gekozen door de beroepskrachten. Een vertrouwenspersoon dient onafhankelijk te zijn en de vertrouwelijkheid
dient gewaarborgd te zijn. Tevens is er geen specifieke functieomschrijving opgenomen. Ook is er nog geen
procedure op schrift gezet. De vertrouwenspersoon heeft aangegeven dat zij daar momenteel mee bezig zijn.
Het afgelopen jaar is de vertrouwenspersoon niet benaderd door het personeel. 

De directeur heeft aangegeven dat er geen klachtencoördinator is voor zowel de ouders als de beroepskrachten. 

Oudercommissie 
De toezichthouder heeft geprobeerd om telefonisch contact te hebben met de voorzitter van de oudercommissie.
Dit is binnen dit onderzoek niet gelukt.

Advies aan college van B&W
Er zijn geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert om dit rapport ter kennisname in
ontvangst te nemen. 

Wel heeft de toezichthouder geconstateerd dat de gegevens onjuist in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen zijn opgenomen. Dromelot Kinderdagverblijf staat geregistreerd met 78 kindplaatsen. Uit dit
onderzoek is gebleken dat er per dag maximaal 73 kinderen worden opgevangen. De toezichthouder adviseert
om ambtshalve te besluiten deze gegevens aan te passen, zodat de gegevens in het register overeenkomen met
de praktijk.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

De pedagogische praktijk is binnen dit onderzoek beoordeeld op basis van observaties op de groepen Duimelijn en
Lenteklokje.

Pedagogische praktijk

De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en handelen conform dit plan. 
Tijdens de observatie (tussen 14.55 - 15.15 uur) op de groep Duimelijn is een aantal kinderen wakker. Er heerst
een rustige en ontspannen sfeer op de groep. Eén van de beroepskrachten is een kind aan het verschonen en
praat hierbij constant met het kind, ook vertelt zij wat zij doet. Een wat ouder kind dat net wakker is, mag zelf de
luier uitdoen en de luier in de luierbak gooien. De beroepskracht laat dit zoveel mogelijk aan het kind over maar
vertelt haar zonodig wat zij moet doen. Zo vraagt zij het kind om ook de handen te wassen. 
De kinderen van de groep Lenteklokje zitten aan het begin van de observatie aan tafel. De kinderen zijn bijna
klaar met eten en drinken en zijn bezig met het schoonmaken van hun gezicht met een washandje. De
beroepskrachten helpen de kinderen zo nodig. Wanneer zij klaar zijn wordt er gezamenlijk een lied gezongen over
van tafel gaan. De kinderen gaan allemaal van tafel en mogen hun schoenen en jassen aan doen. Ook hierbij
worden kinderen gestimuleerd om zelf hun jassen en schoenen aan te trekken en helpen de beroepskrachten hen
hierbij. De kinderen krijgen complimenten van de beroepskrachten wanneer zij hun jas zelf aan hebben
getrokkken. Eén jongen die gooit met zijn schoenen wordt hierop aangesproken door een beroepskracht. Zij legt
uit dat dit niet de bedoeling is en vraagt het kind om zijn schoenen aan te doen. 
Op basis van de bovenstaande observaties heeft de toezichthouder beoordeeld dat er voldoende zorg wordt
gedragen voor het waarborgen van de emotionele veiligheid, het stimuleren van de ontwikkeling van de sociale en
persoonlijke competentie en de overdracht van normen en waarden.

Gebruikte bronnen:

- Observatie op de groepen Duimelijn en Lenteklokje.
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat personen die werkzaam zijn bij het
kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Deze steekproef is gehouden onder
het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden. Op basis van een steekproef is
beoordeeld dat er in verband met de continue screening voor alle medewerkers nieuwe verklaringen omtrent het
gedrag zijn aangevraagd.

Passende beroepskwalificatie

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat personen die werkzaam zijn bij het
kindercentrum beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie conform de cao
Kinderopvang. Deze steekproef is gehouden onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in
dienst is getreden.

Beroepskracht-kind-ratio

Dagelijks worden op de groepen maximaal 72 kinderen opgevangen door twaalf beroepskrachten. Er zijn
voldoende vaste beroepskrachten voor het aantal kinderen dat maximaal wordt opgevangen. Er zijn geen
vacatures. Bij ziekte, vakantie en verlof worden vaste invalkrachten ingezet. 

De directrice verklaart dat het niet voorkomt dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is
omdat er tijdens het openen en sluiten altijd minimaal zes beroepskrachten aanwezig zijn. Tevens is er altijd
iemand op kantoor werkzaam. 

De openingstijden van het kindercentrum zijn van 8.00 - 18.00 uur. De beroepskrachten hebben de volgende
werktijden: 8.00 tot 16.30 uur en 9.30 en 18.00 uur. De directrice verklaart dat zij pauzeren tussen 13.30 -
14.30 uur. Tijdens het inspectiebezoek is één van de beroepskrachten om 15.10 uur nog met lunchpauze. De
aanwezige beroepskracht deelt mee dat haar collega om 15.15 uur weer op de groep zou zijn; dit komt niet
overeen met de verklaring van de directrice. Zij heeft echter verklaard dat dit te maken heeft met de BOL-
stagiaire (niveau 4) die ook aanwezig is op deze groep en ook beschikt over een SPW3-diploma. Zij verklaart dat
deze stagiaire ook als invalkracht werkt omdat zij gediplomeerd is. Op basis hiervan heeft de toezichthouder
beoordeeld dat er ten tijde van het inspectiebezoek niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio op
deze groep. 
Het komt nooit voor dat een beroepskracht in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio alleen is in het
kindercentrum.

Opvang in groepen

Elk kind behoort bij één stamgroep. 
De opvang vindt, buiten (spel)activiteiten om, plaats in deze stamgroepen. 
Er zijn zes stamgroepen. Alle groepen zijn verticaal en er worden maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 - 4
jaar opgevangen.

Gebruikte bronnen:

- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties 
- Overzicht inzet beroepskrachten week 14 
- Presentielijsten alle groepen maart 2014 
- Pedagogisch beleidsplan, versie januari 2014
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Ouderrecht

Informatie

De houder heeft de kwaliteitswijzer volledig ingevuld. De informatie komt overeen met de huidige situatie.

Gebruikte bronnen:

www.kwaliteitswijzerkinderopvang.amsterdam.nl, d.d. 25 maart 2014
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

 

Personeel en groepen

 

 

 

 

Ouderrecht

 

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het 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 niet ouder is dan twee jaar.

De verklaring omtrent het gedrag van een 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.

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.

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.

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze.

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.

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.

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.

Informatie

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Dromelot Kinderdagverblijf

Vestigingsnummer : 000019186576

Website :

Aantal kindplaatsen : 78

Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder

Naam houder : Dromelot Kinderdagverblijf B.V.

Adres houder : Frederiksstraat 18A

Postcde en plaats : 1054 LC  AMSTERDAM

KvK nummer : 33244576

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. N. Soner

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Stadsdeel West

Postadres : Postbus 57239

Postcode en plaats : 1020 BC  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 19-03-2014

Opstellen concept inspectierapport : 15-04-2014

Zienswijze houder : 30-04-2014

Vaststellen inspectierapport : 30-04-2014

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 07-05-2014

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 07-05-2014

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 mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Dromelot Kinderdagverblijf - Jaarlijks onderzoek 19-03-2014 9/9


