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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 26 februari 2015 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen 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 het personeel en aan de
beroepskracht-kind-ratio. In opdracht van de gemeente zijn ook kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid en
gezondheid beoordeeld. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld.

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 0 tot en met
4 jaar. De dagelijkse leiding is in handen van de directrice en twee leidinggevenden. 

Kinderdagverblijf Dromelot is gevestigd in een schoolgebouw op een binnenterrein grenzend aan het Vondelpark.
Het kindercentrum heeft een duidelijke visie die op veel verschillende manieren naar voren komt. De elementen
vanuit de antroposofie, de werkwijze van Emmi Pikler en de drie R-en van Reinheid, Rust en Regelmaat zijn in het
gehele gebouw zichtbaar. De directrice en de beroepskrachten zijn goed op de hoogte van de visie en zij dragen
deze visie op een duidelijke manier uit. 
De visie wat betreft de verticale groepsvorming wordt duidelijk beschreven in het pedagogisch beleidsplan. In de
praktijk zijn de groepen zodanig ingericht dat ze aan de beschrijving voldoen. 

Uit het inspectieonderzoek blijkt dat de verklaring omtrent het gedrag van een van de vaste beroepskrachten niet
voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd aan de houder.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtreding handhavend op te treden conform het
handhavingsbeleid van de gemeente. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

De toezichthouder is van 9.30 tot 11.30 uur op de locatie aanwezig geweest en heeft in die tijd het fruit eten en
het vrij spelen op de groepen geobserveerd. Er is geobserveerd op de groepen Zonnelinde en Waterelfje. Tevens
hebben er gesprekken met de beroepskrachten en de directrice plaatsgevonden.

Pedagogische praktijk

De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en handelen conform dit plan. De
antroposofie speelt een grote rol binnen het kindercentrum. Bij binnenkomst neemt de seizoenentafel duidelijk
een centrale plek in. In de gang staat speelgoed van natuurlijk materiaal zoals een poppenkast, een bak met
houten blokken en een zandtafel. De sfeer op het kindercentrum is huiselijk en warm. 

Uit de observaties van het handelen van de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende uitvoering geven aan de
pedagogische basisdoelen. Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd. 

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen en er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. Bij
binnenkomst van de inspecteur zitten de kinderen aan tafel en zingen ze samen met één van de beroepskrachten
een liedje. De kinderen worden stil bij het zien van een vreemd persoon in de groep. De emoties van de kinderen
zijn passend bij de situatie. De beroepskracht sluit aan op de situatie, legt uit dat er iemand in de groep komt
kijken en gaat verder met zingen. De kinderen voelen zich op hun gemak en zingen mee met de beroepskracht.
Tijdens het fruit eten wordt er een kind gebracht dat voor de tweede keer komt wennen. De beroepskracht
begroet de moeder en het kind en schuift een stoel aan tafel erbij. De moeder gaat samen met haar kind aan tafel
zitten. Alle aanwezige kinderen worden betrokken bij het tafelmoment. De grote kinderen zitten op houten
banken en de kleinere kinderen in losse kinderstoelen. Uit bovenstaande observaties blijkt dat de beroepskrachten
zorgdragen voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen. 

Persoonlijke competentie 
De kinderen hebben de mogelijkheid om leerervaringen op te doen in de groep en er is wederzijdse interactie
tussen de beroepskrachten en de kinderen. Na het eetmoment vertellen de beroepskrachten aan de kinderen dat
zij 'een sleutel gaan uitdelen'. Elk kind krijgt van een beroepskracht een denkbeeldige sleutel en doet daarmee zijn
'mond op slot'. De beroepskrachten doen mee met de kinderen. Dan doen de kinderen en de beroepskrachten
alsof ze in slaap zijn gevallen waarna ze 'wakker worden' en het liedje 'op een klein stationnetje' zingen. De
kinderen mogen nu van tafel. De beroepskrachten dragen zorgen voor voorspelbaarheid op de groep en het is
duidelijk te zien dat de kinderen bekend zijn met het ritueel. 
De beroepskrachten dragen zorg voor de zelfredzaamheid van de kinderen doordat zij de grote kinderen
zelfstandig naar de wc laten gaan. Zij helpen hierbij als een kind hen dit vraagt. 
Tijdens het verschoonmoment maakt de beroepskracht contact met het kind. Zij benoemt hierbij dat het kind zo
'lekker gaat slapen' en doet het kind een slaapzak aan. Het kind lacht en is zichtbaar ontspannen. 
Uit bovenstaande observaties blijkt dat de beroepskrachten de ontwikkeling van de persoonlijke competenties
van de kinderen stimuleren.

Gebruikte bronnen:

- Inspectieonderzoek d.d. 26 februari 2015 
- Gesprekken beroepskrachten d.d. 26 februari 2015 
- Pedagogisch beleidsplan versie maart 2014, ontvangen op 26 februari 2015
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat alle personen die werkzaam zijn bij het
kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Deze steekproef werd gehouden onder
het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden. 

De verklaring omtrent het gedrag van een nieuwe vaste beroepskracht is niet voor aanvang van de
werkzaamheden overgelegd. De vaste beroepskracht is sinds 27 november 2014 in dienst bij het kindercentrum
terwijl de verklaring omtrent het gedrag op 31 december 2014 is afgegeven. De directrice is hiervan op de hoogte
en verklaart dat het langer heeft geduurd omdat de beroepskracht uit het buitenland komt. Ook verklaart de
directrice dat het een bewuste keuze was om de beroepskracht voortijdig in te zetten omdat zij bekend was bij
het team van het kindercentrum.

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

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 werd gehouden onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is
getreden.

Opvang in groepen

Er zijn zes verticale stamgroepen: Wolkewietje, Waterelfje, Duimelijn, Lenteklokje, Zonnelinde en Pinkelotje. In
elke groep worden maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar opgevangen. Ieder kind is
geplaatst in één van de vaste stamgroepen. De directrice verklaart dat kinderen niet worden opgevangen in een
tweede stamgroep indien er extra opvangdagen worden aangeboden. 

Iedere stamgroep heeft drie vaste beroepskrachten. Uit het overzicht van de inzet van de beroepskrachten in
week 9, blijkt dat er dagelijks minimaal één vaste beroepskracht werkzaam is op de groep van het kind.

Beroepskracht-kind-ratio

Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Op de groep Zonnelinde worden bijvoorbeeld elf kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten en in de groep Waterelfje worden acht kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 
Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van januari 2015 en de bijbehorende werkroosters van het
personeel constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor
het aantal op te vangen kinderen. 

De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: 8.00 tot 16.30 en 9.30 tot 18.00. Zij pauzeren
ieder 30 minuten tussen 13.30 en 14.30 uur. Hiermee wordt er redelijkerwijs niet langer afgeweken van de
beroepskracht-kind-ratio dan is toegestaan. 

Het komt niet voor 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 tijdens het openen iemand van kantoor
aanwezig.

Gebruikte bronnen:

- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ingezien op 26 februari 2015 
- Afschriften diploma's, ingezien op 26 februari 2015 
- Overzicht inzet beroepskrachten week 9 (23 februari 2015 tot en met 27 februari 2015), ontvangen op 26
februari 2015 
- Presentielijsten januari 2015, ingezien op 26 februari 2015 
- Pedagogisch beleidsplan versie maart 2014, ontvangen op 26 februari 2015 
- Gesprek directrice d.d. 26 februari 2015 
- website www.dromelot.nl geraadpleegd op 26 februari 2014

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 lid 8 lid 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De directrice verklaart dat zij elk jaar de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid uitvoert. Deze worden ter
kennisneming aan de vaste beroepskrachten gegeven met de opdracht om ze door te lezen. Op elke groep is een
map aanwezig met de verschillende protocollen over de onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Er vindt vijf keer per jaar overleg met het hele team plaats waarin deze onderwerpen besproken worden. Hiermee
draagt de houder er voldoende zorg voor dat de beroepskrachten op de hoogte worden gesteld van het geldende
veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Gezondheid 
De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek op het gebied van de gezondheidsrisico's gelet op de kennis
en naleving van het protocol gezondheid/binnenmilieu en de kennis omtrent medisch handelen. In elke groep van
het kindercentrum bevindt zich een CO2-meter en de beroepskrachten verklaren dat zij twee keer per dag de
CO2-waarde op een lijst invullen. Dit komt overeen met de ingevulde lijsten op de groepen. Eén beroepskracht
verklaart dat zij het raam in de groepsruimte openzet om te luchten wanneer de CO2-waarde te hoog is. Ook als
de kinderen naar buiten zijn, zet zij vaak het raam open zodat de ruimte gelucht kan worden. 

De beroepskrachten weten hoe zij op de juiste manier borstvoeding moeten bewaren. Eén beroepskracht
verklaart dat de borstvoeding altijd gelabeld achter in de koelkast wordt bewaard. De toezichthouder heeft
geconstateerd dat de beroepskrachten goed op de hoogte zijn van het protocol gezondheid/binnenmilieu. 
Op het kindercentrum staat in verschillende groepen aangegeven dat er één kind is met een pinda- en
notenallergie. Eén van de beroepskrachten verklaart dat het gebruik van 'de Epipen' besproken is in een
teamvergadering. Invalkrachten worden op de hoogte gesteld door de vaste beroepskrachten en middels de
gebruiksaanwijzing die bij de Epipen hangt. Uit de verklaringen van de beroepskrachten en uit observaties in de
groepen blijkt dat de beroepskrachten voldoende kennis hebben op het gebied van medisch handelen.

Meldcode kindermishandeling

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek gelet op de kennis en naleving van de meldcode
kindermishandeling. Op het kindercentrum wordt de meldcode van de brancheorganisatie van juli 2013 gebruikt.
De directrice verklaart dat er op 18 februari 2015 een studiedag was voor beroepskrachten waarin de meldcode
uitvoerig besproken is. Op elke groep is een map met daarin de meldcode. Als er kinderen zijn over wie de
beroepskrachten zich zorgen maken, dan werken de beroepskrachten volgens de stappen van de meldcode.
Tijdens de studiedag hebben de beroepskrachten met zelfbedachte casussen geoefend.

Gebruikte bronnen:

- Inspectieonderzoek d.d. 26 februari 2015 
- Gesprek directrice d.d. 26 februari 2015 
- Gesprekken beroepskrachten d.d. 26 februari 2015 
- Protocol gezondheid/binnenmilieu, ingezien op 26 februari 2015
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

 

Personeel en groepen

 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid

 

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 is afgegeven na 1 maart 2013. Indien een verklaring omtrent
het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet ouder dan twee jaar.

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

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

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten
op welke dag bij welke groep horen.

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.

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 8 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. 

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.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

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 zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
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risico-inventarisatie veiligheid.

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.

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen.

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik ervan.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Dromelot Kinderdagverblijf

Vestigingsnummer : 000019186576

Website :

Aantal kindplaatsen : 73

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. W. van Gurp, MSc.

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 26-02-2015

Opstellen concept inspectierapport : 23-03-2015

Zienswijze houder : 14-04-2015

Vaststellen inspectierapport : 14-04-2015

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 16-04-2015

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-04-2015

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.

Betreft: Zienswijze Dromelot kinderdagverblijf 

Graag wil ik een zienswijze toevoegen aan het inspectierapport naar aanleiding van het bezoek op 26-2-2015. 
Wij zijn bijzonder trots op de bevindingen wat betreft het pedagogisch klimaat op Dromelot. Hier werken wij met
zijn allen hard aan en het is fijn om te lezen dat dit ook te zien is. 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van een nieuwe beroepskracht was niet voor aanvang van de
werkzaamheden overgelegd. Wij waren ons ervan bewust dat wij hier niet aan de wettelijke eisen hebben
voldaan maar zijn van mening toch verantwoord te hebben gehandeld. 

Nieuwe medewerkers worden op Dromelot uitgebreid gescreend. De sollicitatieprocedure bestaat uit drie rondes.
Een eerste gesprek (leidinggevende/directie), tweede gesprek (leidinggevende en iemand van de groep) en
uiteindelijk een dag meedraaien. Er wordt altijd minimaal één referentie gecheckt en een VOG aangevraagd. 

In dit uitzonderlijke geval hebben wij een andere keuze gemaakt in het belang van de kinderen van de
betreffende groep. Dit heb ik aangegeven tijdens het inspectiebezoek en dit is ook opgenomen in het rapport. 
Wij hebben dit gedaan omdat de betreffende beroepskracht bij ons bekend was. Zij was met haar eigen kind al
een jaar klant op Dromelot en wij hebben haar de maanden voorafgaand aan het in dienst treden meerdere
keren per week gezien en gesproken. Tevens hebben wij de referentie uitgebreid gecheckt en waren wij op de
hoogte dat zij op haar vorige werkplek recent een VOG had aangevraagd en ontvangen. 
Helaas is het zo dat het aanvragen van een VOG bij een beroepskracht uit het buitenland veel langer (niet weken
maar maanden) duurt dan binnen Nederland. Voor een groep kinderen is stabiliteit van groot belang, de
beroepskracht was bekend en het vierogenprincipe wordt op Dromelot nageleefd. 

Regels zijn er uiteraard om nageleefd te worden, maar wanneer het belang van de kinderen in het gedrang
komt, vinden wij een uitzondering hier op zijn plaats. 

Bettina Wolfenter 
(algemeen directeur) 
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